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Henk Mulders 
Hoofd Voorlichting Tweede Kamer 

Er zijn er die zeggen dat politieke partijen zo eens 
in de vier jaar examen doen. De parlementaire 
verkiezingen zijn dan een toets om te zien of de 
politici het in de ogen van de kiezers goed gedaan 
hebben. De winst is een beloning van het gevoer
de beleid of een aansporing om het toch vooral 
anders te doen. Sinds 1946 nu al weer voor de 
dertiende maal. Sinds de afschaffing van de op
komstplicht met een gestadige opkomst, een uit
zondering daargelaten. 

Beter zou zijn bij de keuze niet alleen het verle
den maar meer de toekomst te betrekken . Partijen 
hebben de laatste maanden hard gewerkt aan de 
totstandkoming van een programma. De pro
gramma's geven ieder op eigen wijze een visie op 
de verlangde inrichting van de samenleving. En
kele met stimulerende ondertitels; andere heten 
gewoon programma. Het ene beslaat enkele pagi
na's; het andere is een boek op zichzelf. 

Partijen voeren propaganda om hun visie uit te 
dragen, maar moeten zich noodgedwongen be
perken tot enkele hoofdpunten. De overheid roept 
de kiezer op haar en zijn recht te gebruiken. De 
bewuste kiezer wil meer. 

Deze bundel bevat de programma's van die 
politieke partijen die zitting hebben in de Tweede 
Kamer. De uitgever heeft zich - in tegenstelling 
tot eerdere uitgaven - hiertoe beperkt om tijdig te 
kunnen verschijnen. Dank zij het werk van prof. 
Lipschits, hoogleraar contemporaine geschiede
nis te Groningen, is het voor de kiezer mogelijk de 
programma's naar onderwerp te vergelijken. 
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I. Lipschits 
Hoogleraar contemporaine geschiedenis 
Rijksuniversiteit Groningen 

Evenals voor de verkiezingen van 1977 en van 
1981 heb ik voor de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal van 1986 de verkie
zingsprogramma's verzameld en van een vergelij
kend register van trefwoorden voorzien . De tus
sentijdse verkiezingen van 1982 kwamen zo on
verwacht en werden wat betreft de verkiezings
programma's zo op het laatste moment georgani
seerd, dat de Staatsuitgeverij niet voldoende pro
duktietijd had om ook voor die verkiezingen de 
programma 's te bundelen en uit te geven vóór de 
verkiezingsdag. Nu wordt de draad weer opgeno
men en hopelijk zal de serie ononderbroken wor
den voortgezet. 
Voor het verkiezingsboek van 1981 werden de 
politieke groeperingen die verklaarden in alle 
achttien kiesdistricten aan de Kamerverkiezingen 
te zullen deelnemen uitgenodigd hun program
ma's te laten opnemen. Controle op de naleving 
van de gestelde voorwaarde was niet mogelijk. 
Pas op de dag van de kandidaatstelling is het ze
ker welke politieke partijen in alle kiesdistricten 
deelnemen en op die dag van de kandidaatstelling 
moet het boek met programma's al klaar zijn, ei
genlijk al in de boekwinkel liggen . In 1981 hebben 
verschillende groepen, ook als ze niet voor alle 
achttien kiesdistricten kandidaten stelden, gebruik 
gemaakt van het aanbod van de Staatsuitgeverij 
om op die manier gratis publiciteit te krijgen . Ze
ventien politieke groeperingen hebben toen hun 
programma laten opnemen. 
Dit jaar heeft de Staatsuitgeverij veel striktere 
voorwaarden gesteld ten einde de mogelijkheid 
open te houden een handzaam en voor de geïnte
resseerde burger betaalbaar boek te publiceren. 
Om het verkiezingsprogramma in dit boek afge
drukt te krijgen, moest aan twee eisen worden 
voldaan : 1. de partij moet aan de Kamerverkiezin
gen van 1982 hebben meegedaan en ten minste 
één zetel hebben veroverd; 2. de partij moet als 
zodanig in maart 1986 nog in de Tweede Kamer 
vertegenwoordigd zijn. Hiervan uitgaande zijn in 
dit boek de verkiezingsprogramma's van elf poli
tieke partijen opgenomen : het Christen Democra
tisch Appèl (CDA), de Communistische Partij van 
Nederland (CPN), Democraten '66 (D'66), de Evan
gelische Volkspartij (EVP), het Gereformeerd Poli
tiek Verbond (GPV), de Politieke Partij Radikalen 
(PPR), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), 
de Partij van de Arbeid (PvdA), de Reformatori-
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sche Politieke Federatie (RPF), de Staatkundig 
Gereformeerde Partij (SGP) en de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie (VVD) . 
De teksten van de verkiezingsprogramma's zijn 
integraal opgenomen. De meeste partijen hebben 
hun programma op een laat tijdstip laten drukken . 
Dank zij hun medewerking kon ik beschikken over 
drukproeven of over de kopij zoals die naar de 
drukker zou worden gestuurd . In enkele gevallen 
werd door de partijen nog op het laatste moment 
een wijziging in de tekst aangebracht. Voor zover 
die wijzigingen op uiterlijk 12 maart 1986 bij de 
Staatsuitgeverij bekend waren, zijn ze in dit boek 
nog opgenomen . 

Uitgaande van de tekst van de verkiezingspro
gramma's heb ik een lijst van 1250 trefwoorden 
opgesteld , die in de volgende groepen van be
leidsgebieden zijn geru briceerd: 
I-a buitenlands beleid 
I-b defensiebeleid 
I-c ontwikkelingssamenwerking 
I-d veiligheidsbeleid 
II-a cu Itu u rbeleid 
II-b mediabeleid 
II-c recreatie 
II -d sportbeleid 
III-a economisch beleid 
III-b financieel beleid 
11k sociaal beleid 
IV-a energiebeleid 
IV-b grondstoffenbeleid 
IV-c milieubeleid 
V-a grondpolitiek 
V-b landbouwbeleid (inclusief tuinbouw, vee

houderij en visserij) 
VI 
VII 
VIII 
IX 

X-a 
X-b 
XI-a 
XI-b 

inrichting van de staat 
onderwijs en wetenschappen 
verkeer en waterstaat (inclusief posterijen) 
volksgezondheid (geestelijke en lichamelij
ke volksgezondheid) 
volkshuisvesting 
ruimtelijke ordening 
welzijnsbeleid 
bijzondere groepen (alleenstaanden, be
jaarden, gehandicapten, homofielen, jonge-
ren , minderheden, vrouwen, woonwagen
bewoners en Zuid-Molukkers) 

XII-a wetshandhaving 
XII-b politiebeleid 



XIII diversen (hieronder vallen slechts drie tref
woorden: financiële verantwoording van 
het verkiezingsprogramma, kabinetsforma
tie 1986 en zondagsrust). 

In het register zijn de trefwoorden alfabetisch 
geordend. Bovendien zijn de zojuist opgesomde 
beleidsgebieden (uitgezonderd XI-b en XIII) als 
trefwoord opgenomen. Wie, om een voorbeeld te 
geven, het gehele gebied van het sociaal beleid in 
één of meer van de elf verkiezingsprogramma's 
wil bekijken, zoekt het trefwoord 'sociaal beleid' 
in het register op; wie alleen één of meer aspecten 
van het sociaal beleid wil nagaan (zoals arbeids
tijdverkorting, minimum-inkomen, werkgelegen
heid enz.) moet dan onder die trefwoorden zoe
ken. Ander voorbeeld: wie wil weten wat de partij
en te zeggen hebben over het Midden-Oosten, 
zoekt onder dat trefwoord; wie het gehele buiten
lands beleid wil nagaan, zoekt onder het tref
woord 'buitenlands beleid'. 
Dat het aantal trefwoorden zo groot is, is voor een 
deel te wijten aan de omstandigheid dat de partij
en verschillende termen voor hetzelfde begrip 
hanteren . Wat de ene partij 'loonmatiging' noemt, 
heet bij de andere partij 'arbeidskosten matiging' ; 
wat voor de ene partij 'zwangerschapsonderbre
king' is, heet bij de andere partij 'abortus'. Een 
ander voorbeeld: verschillende partijen geven 
hun mening over de medische technieken tot op
heffing van kinderloosheid, maar gebruiken daar
voor verschillende termen : buitenlichamelijke 
bevruchting, embryo-transfer, in vitro fertilisatie 
(IVF). kunstmatige donor inseminatie (KDI). rea
geerbuisbaby. In dit soort gevallen heb ik verwij 
zingen gemaakt. 
Om het register niet al te omvangrijk te maken, 
heb ik geprobeerd trefwoorden te groeperen rond 
één aspect of een thema . Ook dit is een oorzaak 
van vele verwijzingen . Zo wordt voor de trefwoor
den alimentatie, concubinaat, echtscheiding, on
volledige gezinnen en samenlevingsvormen an
ders dan huwelijk, verwezen naar het trefwoord 
'huwelijk' . Hetzelfde is gedaan op het gebied van 
de huisvesting voor de begrippen huurwoning en 
woning in eigendom, ongeacht of de woning door 
de eigenaar wordt bewoond of wordt verhuurd . 
In de verkiezingsprogramma's wordt dit gewoon
lijk als één kwestie behandeld. Daarom heb ik er 
één trefwoord voor gekozen: 'woningbezit'; naar 
dat trefwoord zijn verschillende verwijzingen ge
maakt (bijvoorbeeld huurbescherming, woonlas
ten) . 
Bij de keuze van de trefwoorden en bij de verwij
zingen heb ik getracht de samenhang van de af
zonderlijke verkiezingsprogramma's zo min mo
gelijk aan te tasten . In het algemeen is alleen dan 
een trefwoord opgenomen wanneer het in de ver
kiezingsprogramma's van drie of meer politieke 
partijen wordt genoemd. 
Voor de vergelijking van de verkiezingsprogram
ma's via het trefwoordenregister heb ik de pro-
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gramma's onderverdeeld in genummerde para
grafen, ongeacht of de partijen zelf hun program
ma op de één of andere manier hadden genum
merd. De door mij aangebrachte nummering is 
vet gedrukt en wordt voorafgegaan door een 
zwarte stip (e). In het trefwoordenregister wordt 
naar deze nummering verwezen. Voor het gemak 
van de gebruiker wordt deze nummering met de 
afkorting van de naam van de betrokken partij 
onderaan de bladzijde vermeld. 

Groningen, 24 maart 1986 



Mr. M. Bakker 
adjunct-secretaris van de Kiesraad 

De Tweede-Kamerverkiezingen van 1986 zijn in 
verschillende opzichten bijzondere verkiezingen 
te noemen. In de eerste plaats is er sprake van 
een combinatie van normale periodieke verkiezin
gen (verkiezingen eens in de vier jaar) met ontbin
dingsverkiezingen. Dit laatste als gevolg van het 
door Tweede en Eerste Kamer in eerste lezing 
aanvaarden van enige zgn . 'overwegingswetten', 
d.w .z. wetten tot herziening van de Grondwet. In 
de Grondwet is bepaald dat, wanneer dergelijke 
wetten in eerste lezing door het parlement zijn 
aanvaard, vervolgens Tweede en Eerste Kamer 
worden ontbonden , waarna deze organen op
nieuw moeten worden verkozen. De nieuw verko
zen Tweede en Eerste Kamer dienen zich dan we
derom (in tweede lezing) over deze wetten te bui
gen . De achterliggende gedachte hierbij is, dat 
onze Grondwet een zo belangrijk document is, 
dat deze niet zo maar - zoals gewone wetten -
gewijzigd kan worden, doch eerst nadat ook de 
kiezers van Tweede en Eerste Kamer zich ove r het 
stemgedrag van beide kamers in eerste lezing 
hebben kunnen uitspreken. Stellig een nobele 
gedachte, doch hierbij dient direct te worden aan
getekend, dat sedert 1917 geen speciale ontbin
dingsverkiezingen meer zijn gehouden voor de 
Tweede Kamer. Sinds dat jaar is het gebruik om 
ontbindingsverkiezingen voor die Kamerte combi
neren met reguliere verkiezingen. Hiervoor zijn 
goede, deugdelijke argumenten aan te voeren, 
doch een dergelijke combinatie leidt er in de prak
tijk wel toe, dat het punt grondwetsherziening 
nogal eens ondergesneeuwd raakt in de veelheid 
van actuele verkiezingsitems. Welke kiezer zal 
zich op 21 mei bewust zijn van het feit, dat de op 
die dag te houden verkiezingen ook samenhangen 
met een herziening van de Grondwet en - concre
ter - welke kiezer zal zich, alvorens het witte stipje 
rood te maken, hebben afgevraagd hoe er nu pre
cies bij de grondwetsherziening in eerste lezing is 
gestemd door de in de Tweede Kamer vertegen
woordigde politieke partijen? Ik denk - of ik weet 
het eigenlijk wel zeker - slechts zeer weinigen. 

In de tweede plaats zijn de Tweede-Kamerver
kiezingen van 1986 bijzondere verkiezingen, aan
gezien hieraan voor het eerst mag worden deelge
nomen door een niet-onaanzienlijke categorie 
Nederlanders, die dat tot voor kort niet mocht. 
Hierbij doel ik op de Nederlanders, woonachtig in 
het buitenland . Aan deze Nederlanders is bij de 
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De verkiezingen en het 
kiesrecht. Hoe zit dat nu 
precies? 

wet van 25 september 1985 actief kiesrecht (pas
sief kiesrecht, d.W.Z. het recht om gekozen te wor
den, bezaten zij reeds) toegekend voor de Tweede 
Kamer. Voor hen gelden de normale vereisten, 
die ook gelden voor Nederlanders, woonachtig in 
Nederland. De enige uitzondering hierop betreft 
de Nederlandse inwoners van de Nederlandse 
Antillen en Aruba . Zij moeten om kiesgerechtigd 
te zijn ooit ten minste tien jaar in Nederland heb
ben gewoond. 
Door voornoemde wet van september 1985 is het 
totaal aantal kiesgerechtigden voor de Tweede
Kamerverkiezingen in een keer verhoogd met ca . 
450.000. Exacte cijfers hierover ontbreken, aange
zien niet bekend is hoeveel Nederlanders woon
achtig zijn in het buitenland, noch hoeveel inwo
ners van de Nederlandse Antillen en Aruba ooit 
ten minste tien jaar in Nederland hebben ge
woond. Zouden al deze kiesgerechtigde Nederlan
ders aan de verkiezingen van 21 mei deelnemen, 
dan zou dat van aanzienlijke invloed kunnen zijn 
op de politieke samenstelling van de Tweede Ka
mer. Inmiddels is bekend dat slechts zo'n 50.000 
Nederlanders, woonachtig in het buitenland zich 
daadwerkelijk als kiezer hebben aangemeld voor 
de Tweede-Kamerverkiezingen van 21 mei. Afge
zet tegen voornoemd aantal van 450.000 poten
tiële kiesgerechtigden, kan slechts geconstateerd 
worden dat de belangstelling voor de Tweede-Ka
merverkiezingen onder de in het buitenland 
woonachtige kiezers niet erg groot is. Politieke 
aardverschuivingen zal de stem vanuit de 'provin
cie Buitenland' bij gelegenheid van de verkiezin
gen van 21 mei niet teweeg brengen . 
Naast de hiervoor genoemde categorie Nederlan
ders, namelijk zij die in het buitenland wonen, 
zullen nog enige categorieën Nederlanders voor 
het eerst kunnen deelnemen aan de verkiezingen. 
Op 26 maart jl. is de Eerste Kamer namelijk ak
koord gegaan met een tweetal wetsvoorstellen 
waardoor de uitsluitingsgronden voor het kies
recht aanzienlijk zijn beperkt. Voor de volledigheid 
zij opgemerkt dat beide wetsvoorstellen tevens 
een nadere regeling bevatten voor wat betreft de 
uitoefening van het kiesrecht door personen aan 
wie rechtmatig hun vrijheid is ontnomen (onder 
meer gedetineerden) . Zij zullen in beginsel slechts 
bij volmacht kunnen stemmen . Ook door de aan
vaarding van deze wetsvoorstellen heeft het elec
toraat van de Tweede Kamer - maar overigens 



ook dat van Provinciale Staten en de gemeentera
den - een niet onaanzienlijke uitbreiding onder
gaan. En ook die omstandigheid doet de verkiezin
gen van 21 mei bijzondere verkiezingen zijn. 
Een derde (of mogelijk vierde) bijzonderheid van 
de komende Tweede-Kamerverkiezingen is het 
feit, dat dit de eerste Kamerverkiezingen zullen 
zijn, waarbij door een bepaalde categorie Neder
landers per brief kan worden gestemd. Deze mo
gelijkheid is in 1983 gerealiseerd en hiervan kun
nen gebruik maken: 
1. de kiesgerechtigde Nederlanders, die woon

achtig zijn in het buitenland en 
2. de in Nederland woonachtige kiesgerechtigde 

Nederlanders, die op de dag van stemming 
wegens hun beroep of werkzaamheden ofwe
gens het beroep of de werkzaamheden van 
een lid van het gezin waarvan zij deel uitma
ken, buiten Nederland zullen verblijven. 

Uit het vorenstaande moge blijken, dat er sedert 
de vorige Tweede-Kamerverkiezingen - die van 
1982 - op het in onze democratie zo wezenlijke 
terrein van het kiesrecht heel wat is veranderd. In 
dit verband kunnen overigens bij wijze van voor
beeld ook nog genoemd worden (1) de toeken
ning van actief en passief kiesrecht op gemeente
lijk niveau aan niet-Nederlandse ingezetenen, (2) 
de verlaging van de leeftijd voor het passief kies
recht tot vooralsnog 21 jaar, (3) het voor leden 
van gemeenteraden en Provinciale Staten komen 
te vervallen van de zgn. verboden familiebetrek
kingen en (4) de vervroeging van het tijdstip van 
Provinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezin
gen, alsmede de verkorting van de termijn tussen 
stemming en eerste optreden van de vertegen
woordigende organen. 

Naast al deze belangrijke wijzigingen op het 
kiesrechtterrein zijn er ook enkele minder belang
rijke geweest, waarvan ik u er één niet wil onthou
den, namelijk het uit de Kieswet verdwijnen van 
het rode potlood. Het is wel zo, dat de kleur 'rood' 
nog steeds is voorgeschreven voor wat betreft 
het invullen van het witte stipje vóór de naam van 
iedere kandidaat, doch niet langer is bepaald, dat 
hiervoor een potlood moet worden gebruikt. Ove
rigens wordt in het begin 1985 door de Kiesraad 
opgestelde voorontwerp van wet tot algehele her
ziening van de Kieswet ook de kleur 'rood' niet 
langer voorgeschreven. Wanneer dat voorstel 
door regeri ng en parlement wordt overgenomen, 
zal het dus mogelijk zijn om de zo bekende witte 
stip ook anderszins in te kleuren. 

Mocht u uit het vorenstaande de indruk hebben 
gekregen, dat de Kieswet sedert de vorige Twee
de-Kamerverkiezingen vrijwel geheel is gewijzigd, 
dan moet ik die indruk toch ontzenuwen. Er zijn 
inderdaad nogal wat wijzigingen geweest, doch 
tal van zaken zijn ook onveranderd gebleven, zo
als bijvoorbeeld de gang van zaken met betrek-
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king tot de naamsregistratie van politieke partijen, 
de inlevering van kandidatenlijsten en de vaststel
ling van de verkiezingsuitslag. Aangezien dit bij
zonder belangrijke onderdelen zijn van de gehele 
verkiezingsprocedure en aangezien waarschijnlijk 
niet een ieder met deze zaken even vertrouwd zal 
zijn, lijkt het een goede gedachte hier nog wat 
nader bij stil te staan. 

In de eerste plaats de naamsregistratie. Indien 
een politieke partij met een bepaalde naam of 
aanduiding op het stembiljet wenst te worden 
vermeld - en welke partij wil dat niet - dan dient 
die naam of aanduiding eerst bij de Kiesraad te 
worden geregistreerd, zo bepaalt de Kieswet. Ge
steld kan worden, dat de Kiesraad het hier be
paald druk mee heeft, want iedere keer opnieuw 
laten vele tientallen politieke partijen hun naam 
of aanduiding registreren. Zo hebben zich voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen van 21 mei a.s. maar 
liefst 72 (!) politieke partijen laten registreren. 

Een volgend belangrijk moment in de procedu
re is de dag van kandidaatstelling, die voor de 
komende Tweede-Kamerverkiezingen valt op 8 
april. Willen partijen deelnemen aan deze verkie
zingen, dan dienen zij op die dag kandidatenlijsten 
in te leveren bij de zgn. hoofdstembureaus, waar
van ons land er in totaal 19 kent. In dit verband is 
het van belang op te merken, dat het grondgebied 
van Nederland is opgesplitst in 19 delen (kieskrin
gen genaamd), met aan het hoofd van iedere kies
kring een hoofdstembureau. Dit betekent, dat 
wanneer een politieke partij in het gehele land 
wenst deel te nemen, op de dag van kandidaat
stelling op 19 verschillende plaatsen in ons land 
een kandidatenlijst moet worden ingeleverd. 
Eerst vanaf die dag zal dan ook bekend zijn welke 
politieke partijen echt aan de verkiezingen zullen 
meedoen. En iedere keer blijkt dan weer dat het 
aantal partijen dat daadwerkelijk meedoet slechts 
een fractie bedraagt van het aantal partijen dat 
om naamsregistratie bij de Kiesraad had ge
vraagd. Ook dit jaar zal het aantal deelnemende 
partijen vermoedelijk niet veel groter zijn dan zo'n 
25. Waarom is dit aantal zo veel kleiner? Een van 
de belangrijkste oorzaken zou wel eens kunnen 
zijn gelegen in het feit, dat niet in de Tweede Ka
mer vertegenwoordigde politieke partijen voor 
iedere ingeleverde kandidatenlijst een waarborg
som van duizend gulden dienen te storten, een 
som, die men kwijt is wanneer het behaalde aan
tal stemmen kleiner is dan 75% van de kiesdeler 
(= het totaal aantal geldig uitgebrachte aantal 
stemmen gedeeld door 150, zijnde het aantal 
Tweede-Kamerzetels). 

Op de 43-ste dag na de kandidaatstelling vindt het 
belangrijkste moment uit het gehele verkiezings
gebeuren plaats, namelijk de dag der stemming. 
Tegen inlevering van zijn oproepingskaart ont
vangt de kiezer een stembiljet, gaat daarmee naar 
een stemhokje, maakt één wit stipje rood en de po-



neert het stembiljet in de stembus. Handelingen, 
betrekkelijk eenvoudig, die zich in een tijdsbestek 
van hooguit enkele minuten afspelen. Voor de 
kiezer zit daarmee het werk erop. 's Avonds na 
zeven uur kan hij op zijn gemak via de televisie 
of anderszins gaan volgen hoe zijn of haar partij 
het er heeft afgebracht. Voor veel mensen (leden 
stembureaus, hoofdstembureaus en centraal 
stembureau en niet te vergeten talloze ambtena
ren) begint het eigenlijke werk echter pas goed na 
zeven uur 's avonds, omdat dan de werkzaamhe
den starten met betrekking tot de vaststelling van 
de verkiezingsuitslag . Hoe gaat dat nu precies in 
zijn werk, die uitslag berekening? Laat ik voorop 
stellen, dat de op dit punt in de Kieswet neerge
legde procedure een uiterst ingewikkelde is. Het 
zou het kader van het onderhavige artikel bepaald 
te buiten gaan, indien ik hierop tot in details zou 
ingaan , maar wel lijkt het mij van belang u enige 
hoofdlijnen te schetsen . Direct na zeven uur 
's avonds zullen de stembureauleden de bussen 
legen en vaststellen hoeveel stemmen er op de 
verschillende partijen en kandidaten zijn uitge
bracht. Dit wordt vervolgens direct doorgegeven 
aan de burgemeester van de betreffende gemeen
te, die er voor zorgt, dat de uitslagen van alle 
stembureaus van zijn of haar gemeente worden 
doorgegeven aan de voorzitter van het hoofd
stembureau van de betreffende kieskring . De 
hoofdstembureaus maken op hun beurt de uitslag 
op voor de negentien kieskringen . Dit geschiedt 
op de tweede dag na de dag van stemming . Nog 
diezelfde dag worden die uitslagen ter kennis van 
het centraal stembureau (= de Kiesraad) ge
bracht, die vervolgens een begin maakt met de 
officiële vaststelling van de verkiezingsuitslag . Dit 
geschiedt in ons land aldus, dat van iedere partij 
alle geldig uitgebrachte stemmen worden samen
geteld (PvdA: X stemmen; CDA: Y stemmen etc.). 
Daarna worden de aantallen door de verschillen
de partijen behaalde stemmen samengeteld en 
gedeeld door 150, zijnde het aantal te verdelen 
Kamerzetels. Het quotiënt dat dan uit de bus rolt, 
wordt 'kiesdeler' genoemd. Iedere partij die qua 
stemmenaantal deze kiesdeler heeft behaald, doet 
mee aan de zetelverdeling ; de overige partijen 
vallen op dat moment af. Even zo vele malen als 
de kiesdeler is begrepen in hettotaal aantal stem
men per partij wordt aan die partij één zetel toege
kend. Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking. 
Heeft een partij 590.000 stemmen behaald, dan 
krijgt zij bij een kiesdeler van bijv. 57.000 stem
men in eerste instantie 10 zetels. Wanneer deze 
berekening heeft plaatsgevonden, blijken er altijd 
nog enkele zetels over te blijven, de zgn. restze
tels. Dat is ook logisch, want er zijn altijd stemmen 
'over' (in voornoemd rekenvoorbeeld bijv. 20.000 
stemmen). Deze restzetels worden over de partij
en verdeeld volgens een bepaald systeem (groot
ste gemiddelden), waarna precies vaststaat hoe-
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veel zetels de verschillende partijen hebben be
haald. 
Daarmee zijn de werkzaamheden echter nog niet 
ten einde, want vervolgens moet dan nog worden 
vastgesteld welke personen nu precies zijn geko
zen . Hiervoor kent de Kieswet wederom een 
vrij ingewikkeld systeem (met groepskiesdelers 
en lijstkiesdelers), doch het zou te ver voeren daar 
nu in dit artikel nader op in te gaan. Uiteindelijk 
komen er langs deze weg 150 namen uit de bus, 
waarna de taak van het centraal stembureau er 
bijna opzit. We zijn dan inmiddels in de tijd gevor
derd tot bijna één week na de dag van stemming. 
Alle 150 personen krijgen direct na de officiële 
vaststelling van de verkiezingsuitslag bericht van 
hun benoeming en moeten aan het centraal stem
bureau meedelen of zij de benoeming aannemen. 
Is dat het geval, dan meldt het centraal stembu
reau dat aan de Tweede Kamer. Neemt een be
noemde zijn of haar benoeming niet aan, dan 
wijst de voorzitter van het centraal stembureau 
op grond van de verkiezingsuitslag diens opvol
ger aan . Zo worden binnen één tot twee weken de 
namen van 150 nieuw benoemde Kamerleden ter 
kennis van de Tweede Kamer gebracht. Deze Ka
mer onderzoekt nu nog of de benoemingen te
recht hebben plaatsgevonden . Is dat het geval, 
dan kan de nieuw samengestelde Tweede Kamer 
met haar werk beginnen en dat alles dank zij de 
rode stip, die binnen enkele seconden in het stem
hokje werd aangebracht, maar maanden van 
voorbereiding heeft gevergd en eerst dank zij vele 
tellingen en berekeningen haar doel heeft bereikt. 

Den Haag, 26 maart 1986 
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Christen Democratisch Appèl 

Dr. Kuyperstraat 5 
2514 BA Den Haag 



Het verkiezingsprogramma 'Uitzicht' - Samen 
Werken voor morgen - is in de periode oktober 
1984-april 1985 opgesteld door een door het par
tijbestuur van het CDA ingestelde commissie on
der voorzitterschap van dr. L.M . van Leeuwen. 
Van deze commissie maakten verder deel uit me
vrouw J.J.M .S. Leyten-de Wijkerslooth de Weer
desteijn en de heren W. Albeda, H.A. de Boer, 
W.C.M. van Lieshout, J.J .M. Penders en H.J. Vier
sen . Als eindrapporteur fungeerde drs. A.M . Oost
lander, als secretaris drs. C. Bremmer. 
Na publikatie van het concept-programma op 6 
mei 1985 is het concept vervolgens binnen de 
afdelingen van het CDA bediscussieerd. De uitein
delijke tekst is te Bussum vastgesteld op 26 okto
ber door de partijraad van het CDA. 

Elk hoofdstuk begint met een 'plaatsbepaling', 
waarin de oriëntatie is aangegeven voor de des
betreffende programartikelen. Separaat naast de
ze uitgave zal een trefwoordenregister verschij
nen dat bij het CDA-secretariaat verkrijgbaar is. 
Het adres van het CDA-secretariaat is: 
Dr. Kuyperstraat 5 
2514 BA Den Haag 
telefoon: 070-924461 
telex: 31050 
giro: 137000 

Den Haag, januari 1986 
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Ten geleide 



'UITZICHT' 

• Samen werken voor morgen 

Het CDA heeft zich in de voorbije regeerperiode 
metterdaad ingezet om de klemgereden samenle
ving in het goede spoor te brengen . Dat was heel 
wat moeilijker dan in ons land werd voorzien . 
Daar kwamen (en komen) ook soms diep-ingrij
pende maatregelen aan te pas. Maar het is mede 
aan dat gevoerde beleid te danken dat het deze 
vier jaar lukte om nieuw uitzicht te scheppen: de 
stijging van de werkloosheid kwam tot staan, de 
overheidsuitgaven worden beter beheerst. 
Bemoedigend is vooral dat in de maatschappij de 
bereidheid toenam om eigen verantwoordelijk
heid te dragen. Wij staan voor dat beleid. Daar
mee werd de basis gelegd voor een gemeen
schappelijke krachtsinspanning van overheid en 
samenleving. Zo'n basis is nodig willen we de 
problemen-van-morgen de baas worden. 

Vol overtuiging roept dit verkiezingsprogram 
dan ook op te blijven ijveren voor een maatschap
pij waarin we met elkaar, vóór elkaar opkomen. 
Een maatschappij die, overeenkomstig de door 
het CDA voor zijn beleid gekozen uitgangspunten, 
de volgende kenmerken heeft : 
- een streven naar gerechtigheid, welke burgers 

en hun samenlevingsverbanden beschermt. 
Zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte 
van de overheid. Daardoor wordt voorkomen 
dat deelbelangen gaan overheersen ; 
solidariteit, welke groeps- en klassegrenzen 
overschrijdt, de zwakken in de samenleving 
beschermt en op internationaal gebied ontwik
kelingssamenwerking bevordert; 
spreiding van verantwoordelijkheid, met als 
doel mensen en organisaties een eigen taak te 
laten en zo hun recht op zeggenschap tot gel
ding te brengen; 
het besef dat mensen de hun toevertrouwde 
schepping als rentmeester hebben te beheren 
en misbruik ten eigen bate dus niemand is 
toegestaan. 

Langs deze lijnen kan een samenleving groeien 
waarin het rechtvaardiger toegaat, die meer zeker
heid biedt en ook bij tegenwind overeind blijft. 
De overheid zet zich daar in als 'Schild voor de 
zwakke'. Met deze uitgangspunten wil het CDA, 
overeenkomstig de grondslag, bij zijn politiek 
handelen antwoorden op de oproep van het Evan-
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gel ie. Gods gebod eist immers dat mensen el
kaars naasten zullen zijn. Zij hebben er dan ook 
voor te zorgen dat de wereld leefbaar blijft voor 
alle mensen . Daarom weigert het CDA zijn politiek 
op het menselijk egoïsme te baseren . Evenmin 
beschouwen wij de maatschappij als een samen
leving, waarvan de Staat alle touwtjes in handen 
houdt. De overheid is niet (en kàn ook niet zijn) 
een almachtig orakel dat de oplossing aanreikt 
voor elk probleem waar iemand zelf geen gat 
meer ziet. De gevolgen van een overheidsmaatre
gel vindt de samenleving trouwens altijd weer op 
eigen bordje terug. Juist door het prijskaartje te 
veronachtzamen dat aan elke algemeen-begeerde 
overheidsvoorziening hangt, is ons land in zo'n 
diepe crisis geraakt. Het CDA wil meer ruimte 
scheppen voor eigen verantwoordelijkheid van 
personen en groepen. Sinds de Tweede Wereld
oorlog is met steun van christen-democraten een 
'Verzorgingsstaat' opgebouwd, waardoor veel 
goede dingen tot stand kwamen. Ook dat laatste 
mag, bij alle kritiek, niet worden vergeten . 
Maar die verzorgingsstaat is geleidelijk uit zijn 
krachten gegroeid. Te makkelijk werd gedacht en 
gedaan of ongeveer alles wel te beteugelen en te 
betalen viel, zodra het maar tot staatszorg werd 
verklaard. Zo kreeg de staat ook veel problemen 
toegeschoven, welke eigenlijk als voorwerp van 
maatschappelijke zorg behoorden te zijn herkend. 
In plaats van een verzorgingsstaat heeft het CDA 
bij zijn beleid een verzorgingsmaatschappij voor 
ogen. Mensen moeten de kans hebben vanuit 
eigen visie en inspiratie de ontwikkeling van de 
samenwerking kleur en vaart te geven. Zodoende 
zal de maatschappij ook duidelijker met de conse
quenties van gevraagde voorzieningen worden 
geconfronteerd. Wetgeving en overheidsbeleid 
moeten op het versterken van die verzorgings
maatschappij zijn gericht, maar om tot leven te 
komen heeft zij meer dan wetten en voorschriften 
nodig. De mensen zelf zullen er zich voor moeten 
inzetten. Dit verkiezingsprogram bedoelt een Ap
pèl te zijn om aan de groei van zo'n verzorgings
maatschappij creatief mee te werken. Het CDA is 
ervan overtuigd dat het in de samenleving 
weerklank zal vinden. Temeer omdat een beroep 
op eigen verantwoordelijkheidsbesef niet alleen 
(of in de eerste plaats) van de politiek hoeft te 
komen. Het CDA vraagt alleen dit besef ook poli
tiek te vertalen . 
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• 2 CDA 

In het begin van de jaren tachtig werd duidelijk 
dat de economische groei, jarenlang onstuimig 
doorgezet, grenzen kent. Daarmee kwam ook onze 
welvaart in de knel. Niet alleen in Nederland, maar 
in de meeste landen moesten bedrijven inkrimpen 
en gingen fabriekspoorten dicht. Mensen kwamen 
op straat te staan en het besteedbaar inkomen 
van velen liep terug . Deze negatieve ontwikkeling 
had voor het regeerbeleid ingrijpende gevolgen . 
Het verlopend getij eiste dat de bakens werden 
verzet. Een moeilijke opdracht, waarvoor het CDA 
zijn verantwoordelijkheid niet heeft laten liggen. 
In de afgelopen regeerperiode werden al vele ho
ge golven doorstaan, maar rustig vaarwater is 
ook de komende jaren nog niet te verwachten. 

Van de belangrijke vraagstukken die zich voor
doen staat de hoge werkloosheid nog steeds 
voorop. Deze is gedaald, maar nog altijd onduld
baar hoog . In het bijzonder voor jonge vrouwen 
en jonge mannen betekent werkloosheid dat hun 
toekomstverwachting ontvalt. Het CDA blijft er
voor ijveren dat ieder die zich een plaats op de 
arbeidsmarkt wenst, daartoe ook de gelegenheid 
moet kunnen krijgen. Dat zal zeker de zwaarste 
taak zijn waar we in de komende zittingsperiode 
voor worden geplaatst. Het gaat om een probleem 
dat zowel omvangrijk als hardnekkig is. Om het 
fundamenteel te kunnen aanpakken moet worden 
uitgegaan van de stelling dat een doelbewust eco
nomisch herstelbeleid het best denkbare banen
plan vormt. Bij het verdelen van de nu beschikba
re beroepsarbeid zijn de organisaties van werkge
vers en werknemers onmisbaar. De overheid zal 
de belemmeringen voor arbeidsduurverkorting 
moeten wegnemen en als werkgeefster zelf het 
goede voorbeeld dienen te geven . 
Met het oog op de toekomst is het van belang dat 
ook jongeren aan hun trekken komen . Zij zijn het 
immers die de toekomst moeten dragen . Er moet 
voor hen, voor meisjes en jongens, dus ruimte 
zijn om met eigen denkbeelden en daden positie 
te kiezen. Om verantwoordelijkheid te dragen en 
om maatschappelijk betrokken te zijn. 
Daarvoor zijn kansen nodig en is vertrouwen 
noodzakelijk. Het CDA wil hun die geven. Want de 
wereld van vandaag is een erfenis van onze ou
ders en we lenen die van onze kinderen. En dat 
verplicht. Het CDA kiest daarbij in het bijzonder 
voor jongeren die in achterstandssituaties verke
ren, zoals tweede generatie minderheden, langdu
rig werklozen, werkloze jongeren, randgroepjon
geren. 
Vooral van mensen die het van hun recht op uitke
ring moesten hebben, zijn de laatste jaren inko
mensoffers gevraagd. De komende periode zullen 
zij er op moeten kunnen rekenen dat hun koop
kracht wordt beschermd. Onze kinderen, die de 
gevolgen krijgen te dragen van hetgeen nu wordt 
opgebouwd, hebben recht op een stelsel van so-
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ciale zekerheid dat rechtvaardig, consistent en 
betaalbaar is. Wij gaan er in dit programma vanuit 
dat de volgende vier jaar Nederland kan rekenen 
op een economische groei van tenminste 2 pro
cent per jaar. In dit program worden maatregelen 
aangegeven die tot een nog iets hogere groei 
kunnen leiden. Als voorts de algemene prijsstij
ging beperkt blijft zullen de minimum- en modaal
inkomens beter in koopkracht kunnen worden 
gehandhaafd . 
Goed rentmeesterschap betekent dat ook het be
heer van de toevertrouwde 'openbare middelen' 
op verantwoorde wijze verloopt. Daarvan kan 
moeilijk worden gesproken wanneer een genera
tie zich zoveel 'welvaart' veroorlooft, dat deze 
slechts door middel van torenhoge rente- en af
lossingsschulden valt te bekostigen. Daar worden 
dan komende generaties mee belast. Het terug
dringen van het financieringstekort zal daarom 
moeten worden voortgezet . 

Bij een hoog ontwikkelde samenleving past een 
goed onderwijsstelsel. Een stelsel dat is afge
stemd op de nieuwe vormen van arbeid en tech
niek, zoals die nu duidelijk in zicht komen en op 
de verscheidenheid aan maatschappelijke en cul
turele eisen welke de nieuwe generatie zal stellen. 
Die eisen betreffen vooral de jeugd. Maar in toe
nemende mate ook ouderen die hun kwaliteiten 
verder of op andere wijze willen ontplooien. De 
maatschappelijke ontwikkelingen zullen daartoe 
mede dwingen . Een eigentijds onderwijsstelsel is 
eveneens nodig om zowel jongens als meisjes op 
een zelfstandige maatschappelijke taakvervulling, 
waaronder beroepsuitoefening voor te bereiden . 
Dit heeft niet alleen tot gevolg, dat de ontplooi
ingsmogelijkheden voor de vrouw in de beroeps
arbeid toenemen, maar ook dat vrouw èn man 
beiden de verantwoordelijkheid voor de gezinsta
ken en voor hun kinderen beter kunnen dragen. 
Samenwerken zal tot een meer verantwoorde sa
menleving, tot een meer zinvol bestaan voor alle 
groepen leiden. Het CDA volgt hierbij een lijn die 
op gelijke rechten en gelijke zeggenschap voor 
mannen en vrouwen is gericht. Zolang enigerlei 
groep of individu niet verzekerd is van fundamen
tele gelijkwaardigheid zal het CDA onafgebroken 
ijveren voor het bereiken daarvan. Gelet op de 
achterstandssituatie waarin vrouwen op tal van 
beleidsterreinen verkeren betekent dit extra aan
dacht voor hun positie. Wettelijke en maatschap
pelijke barrières die een gelijkwaardige ontplooi
ing van mannen en vrouwen belemmeren om 
gezamenlijk verantwoordelijkheid te kunnen dra
gen voor gezin en maatschappij moeten worden 
weggenomen. Door een concreet beleid moet de 
fundamentele gelijkwaardigheid van vrouwen 
man - ook in de praktijk - tot uiting komen. 
Vanuit eenzelfde benadering wil het CDA de fun
damentele gelijkwaardigheid van etnische groe
pen in onze samenleving bewerkstelligen . Zij die
nen zich - als zij dat wensen op basis van hun 
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eigen godsdienstige principes - te kunnen ontwik
kelen tot gewaardeerde en medeverantwoordelij
ke deelgenoten op allerlei maatschappelijke ge
bieden . Een gelijkwaardige rechtspositie en reële 
startkansen zijn daartoe voorwaarden , die behal
ve door de politiek ook door burgers in hun maat
schappelijke organisaties moeten worden bevor
derd. 

Om in de samenleving het vermogen om zelf
standig problemen op te lossen te versterken, zal 
de overheid de eigen taak van maatschappelijke 
verbanden moeten erkennen . Deze zijn op eigen 
terrein dikwijls het beste voor een verantwoord 
bestuur en beheer toegerust. 
Door daar met een actief beleid op in te spelen 
wordt ook de voortgaande democratisering van 
de maatschappij gediend. Deze zal met name tot 
uiting komen in de wijze waarop de eigen be
voegdheden en zeggenschapsverhoudingen ge
stalte krijgen. Dat geldt voor bedrijven, onderwijs
instellingen, woningbouwcorporaties en culturele 
instellingen. Ook echter voor nieuwe verbanden
op kleinere schaal - op het gebied van gezond
heidszorg en milieubeheer. Bij spreiding van ver
antwoordelijkheden over samenlevingsorganisa
ties zal inzicht moeten blijven dat deze werkelijk 
zeggenschap van mensen versterkt. Die organisa
ties behoren dan ook duidelijk in hun achterban 
te zijn verankerd. Van daaruit moeten menselijke 
inspiratie en idealen kunnen doorstromen. 

Het versterken van een ten opzichte van de 
overheid zelfstandige samenleving vraagt ook 
een andere regelgeving . Deze kan worden vermin
derd, verbeterd of van karakter veranderen . Er 
moet voor worden gezorgd dat andere samen le
vingsorganisaties de plaats kunnen innemen wel
ke een terugtredende overheid vrijmaakt. Gelijker
tijd dient te worden voorkomen dat bij deze om
buiging-van-bevoegdheden weer andere vormen 
van 'overheersing' vrij spel zouden kunnen krij
gen . 
De overheid heeft dus de rechten van maatschap
pelijke verbanden zowel te garanderen als duide
lijk te begrenzen. Deze ontwikkeling kan er ook 
toe leiden dat de overheid sommige van haar 
taken overdraagt (dan wel uitbesteedt) aan orga
nisaties-zonder-winstoogmerk of aan onderne
mingen . Waar dit mogelijk is, moet het worden 
bevorderd. 
Binnen de sfeer van de overheid wordt eveneens 
naar decentralisatie gestreefd: wat even goed op 
een lager niveau kan gebeuren, moet niet op een 
hoger niveau plaatsvinden. Maar spreiding van 
bestuurstaken zal meestal ook met spreiding van 
financiële capaciteit gepaard moeten gaan. Bij dit 
alles behoudt de rijksoverheid haar wezenlijke 
opdracht: schild te zijn voor de zwakken, de veilig
heid van burgers te beschermen en overtreding 
en ontduiking van wetten tegen te gaan. 
Die opdracht houdt ook de verplichting in om 
voor minumum-bestaansvoorwaarden te zorgen. 
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Zowel ten aanzien van het inkomen, als wat be
treft onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting e.d. 
Door haar taakstelling op die wezenlijke punten 
aan te scherpen zal de overheid haar gezag in de 
samenleving versterken. 
Taak en mogelijkheden van de overheid binnen 
de Nederlandse staat worden sterk beïnvloed 
door de betekenis welke ons land voor de interna
tionale gemeenschap heeft. Nederland is een zeer 
open samenleving. Dat betekent dat wij sterk de 
invloed ondergaan van hetgeen andere landen 
doen of laten . Daarom schiet een puur nationaal 
beleid dat niet verder kijkt dan grenzen lang zijn, 
op verschillende terreinen te kort. Het CDA staat 
op grond van zijn politieke beginselen positief 
tegenover internationale samenwerking zoals in 
de Europese Gemeenschap. 
Nederland kan zijn economische en sociale pro
blemen niet meer buiten de EG oplossen . Hetzelf
de geldt voor landbouwvraagstukken en eigenlijk 
voor elke kwestie die met onze internationale rol 
te maken heeft. Ook het Nederlandse beleid op 
het gebied van de media, onderwijs, verkeer en 
vervoer heeft een Europese dimensie. De milieu
vervuiling in Nederland is zelfs alleen doeltreffend 
aan te pakken als we met de Europese landen 
afspraken maken over het zuiver houden van onze 
rivieren in het algemeen, de bescherming van de 
levensomstandigheden van mens, dier en plant. 
Die wederzijdse lotsverbondenheid van landen 
moet nuchter worden erkend. Ze kan ons met 
temeer overtuiging aan de EG doen deelnemen. 
Het CDA wil de banden met EG-landen dan ook 
krachtig aanhalen. Daarmee wordt tevens de een
dracht tussen Europese landen versterkt en een 
eensgezind Europa kan daadwerkelijk bijdragen 
aan vrede en veiligheid in de wereld . Niet alleen 
door voor het beheersen en verminderen van be
wapening op te komen, maar ook door, waar ook 
ter wereld, de mensenrechten te verdedigen . Door 
zijn lidmaatschap van de NAVO kan Nederland 
een doeltreffende veiligheidspolitiek voeren. Bin
nen dit bondgenootschap zal ons land voor een 
eigen creatieve inbreng hebben te zorgen. Zowel 
gericht op het voorkomen van oorlogen, als op 
het verminderen van de spanning tussen Oost en 
West. Het CDA nam reeds enige malen initiatieven 
tot onderhandelingen en wapenbeheersing . In 
die richting moeten we verder gaan . De daarmee 
bereikte resultaten zijn lang niet altijd bevredi
gend, maar zeker op dit gebied blijft geïsoleerd 
nationaal beleid in ieder geval onvruchtbaar. 
Nederlands internationale taak raakt voorts onze 
houding tegenover landen die op onze steun aan
spraak kunnen maken. Vanouds is het CDA voor
vechter van een flinke ontwikkelingsinspanning . 
Wij willen maatregelen bevorderen die het vesti
gen van een rechtvaardiger internationale econo
mische rechtsorde als doel hebben . Daarin moe
ten de arme landen tot hun recht komen. Op dat 
spoor gaan wij verder. 
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In dit program wordt de positie van de Neder
landse overheid belangrijk geacht, doch zijn te
vens haar grenzen aangeduid. In ons land heeft 
de overheid haar eigen taak, temidden van andere 
samenlevingsorganen die eveneens recht op hun 
eigen verantwoordelijkheid bezitten. Het deelge
noot-zijn van een internationale statengemeen
schap biedt kansen, maar legt de Nederlandse 
overheid ook beperkingen op. Een open samenle
ving als de Nederlandse ondergaat, ook ongewild, 
sterk de invloed van internationale politieke pro
cessen. 
Deze wetenschap voorkomt overdreven preten
ties ten aanzien van wat overheid en politiek klaar 
kunnen maken. Dit vooropstellend komt het CDA 
met kracht en overtuiging op voor wat het voor 
de komende periode als wezenlijke overheidsta
ken ziet: 
- het bevorderen van de werkgelegenheid, voor

al door het beleid op versterking van de econo
mische structuur te richten; 
het beschermen van de noodzakelijke basis
voorzieningen (van materiële en immateriële 
aard) op het gebied van wonen, gezondheids
zorg, onderwijs en inkomen. Dit geldt in het 
bijzonder ten aanzien van de 'echte minima'; 

- verschuiving van taken van overheid naar 
maatschappij, van centraal beleid naar uitvoe
ring: privatisering van overheidstaken naar 
ideële organisaties en commerciële onderne
mingen en afslanking van de overheidsbureau
cratie ten bate van uitvoerende taken; 

- beheersing van de overheidsuitgaven en te
rugdringing van het financieringstekort; 

- mede-verantwoordelijkheid voor de levensom
standigheden in de Derde Wereld, mede als 
uitdrukking van ons streven naar een 
rechtvaardiger internationale orde; 

- zorg voor natuur en milieu. Niet alleen wordt 
het bestaande beschermd, maar door effectief 
overheidsbeleid zal ook het herstel van het 
beschadigde worden bevorderd; 

- het handhaven van de democratische rechtsor
de naar buiten en naar binnen toe. Extra aan
dacht krijgt de juridische vormgeving en 
rechtsbescherming van maatschappelijke ver
banden. De rechtsstaat verdient meer waarde
ring. Het parlement moet zijn positie verster
ken door zich, als controlerend en medewetge
vend orgaan op hoofdzaken van het beleid te 
concentreren. 

De beleidsvoorstellen in dit program zijn gericht 
op een innerlijk versterkte maatschappelijke orde. 
Een orde door een werkzaam aandeel van mensen 
gedragen, waarbij de daadkracht van eigen le
vensovertuiging niet wordt verdrongen, maar uit
gedaagd. Zo wordt door samen werken voor mor
gen uitzicht geschapen. 
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" Ontwikkelings
samenwerking, 
buitenlands beleid en 
defensie 

PLAATS EN TAAK VAN NEDERLAND IN DE 
WERELD 

• 3 Plaatsbepaling 

Het CDA streeft naar een wereld rechtsorde die 
gerechtigheid als kenmerk heeft. Onze doelstellin
gen zijn: betere verdeling van de welvaart in de 
wereld, naleving van de rechten van de mens, 
een verenigd Europa en vrede in de wereld met 
zo min mogelijk wapens. Op deze gebieden valt 
niet op snelle resultaten te rekenen. Het gaat lang
zaam en het gaat in de wereld vaak verkeerd. Met 
kracht en voortvarendheid blijft het CDA echter 
aan deze idealen werken. 

Er voltrekken zich in de internationale verhou
dingen grote veranderingen. Zo groot zelfs, dat ze 
niet meer in het heldere maar te schematische 
stelsel van twee assen (Oost-West, Noord-Zuid), 
waarmee wij de laatste decennia de werkelijkheid 
hebben benaderd, zijn te vangen. Er treedt ver
schuiving op in economisch potentieel van de 
Atlantische naar de Stille Oceaan. De Verenigde 
Staten en West-Europa kunnen elkaar voor hun 
veiligheid niet missen, maar op handelsgebied 
hebben Europeanen en Amerikanen stevige aan
varingen. 

Sommige ontwikkelingslanden hebben gewel
dige vooruitgang geboekt, terwijl de situatie in 
andere dramatisch slechter werd. Tengevolge 
van het economisch handelen van Noord en Zuid 
is een ernstige schuldenproblematiek ontstaan. 
Deze heeft zowel voor het internationale geIdstel
sel als voor de interne situatie van de ontwikke
lingslanden grote gevolgen. Wij wijzen de ideolo
gie en de expansiedrift van de Sovjet-Unie af, 
maar realiseren ons terdege dat zonder Moskou 
wapenbeheersing en wapenvermindering niettot 
stand komen. 

• 4 Ontwikkelingssamenwerking en 
internationale economische samenwerking 

Armoede en honger in de Derde Wereld dienen 
mede door ontwikkelingssamenwerking te wor
den bestreden. Tussen de ontwikkelingslanden 
zijn de verschillen aanzienlijk gegroeid. Sommige 
maakten een snelle ontwikkeling door. Deze lan
den zijn erbij gebaat, dat onze markten voor ont
wikkelingslanden open staan en dat redelijke prij-
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zen voor grondstoffen tot stand komen. Een twee
de categorie landen, de trage groeiers, heeft daar
naast ook directe hulp nodig. Een derde groep, de 
allerarmste landen, moet het voorál van die direc
te hulp hebben. Een punt van zorg is, dat binnen 
de ontwikkelingslanden de verschillen in welvaart 
tussen de bevolkingsgroepen toenemen. Naast 
deze onderlinge verschillen ondergaan deze lan
den steeds meer ontwikkelingen die nauw met de 
rest van de wereld samenhangen. Deze betreffen 
niet louter de economie, maar raken bovenal de 
wederzijdse afhankelijkheid op sociaal, cultureel 
en politiek terrein. Ontwikkelingssamenwerking 
moet in eerste instantie op de lange termijn zijn 
gericht. Daarbij heeft plattelandsontwikkeling 
voorrang. De overheid draagt niet als enige ver
antwoordelijkheid voor ontwikkelingssamenwer
king, want deze is vooral een zaak van samen le
ving-tot-samenleving. Daarom komen de rol en 
de betekenis van particuliere instellingen, medefi
nancieringsorganisaties en bedrijfsleven terecht 
meer en meer op de voorgrond. Deze gespreide 
verantwoordelijkheid is van grote betekenis om 
aan de zeer uiteenlopende behoeften van de ont
wikkelingslanden tegemoet te komen. 

• 5 Mensenrechten 

De christen-democratische visie op de mens 
dwingt tot een actief beleid van elke overheid ten 
aanzien van democratie en mensenrechten. Deze 
staan in de wereld steeds onder zware druk. Het 
mensenrechtenbeleid moet hecht met het totale 
Nederlandse buitenlandse beleid worden ver
vlochten. Ook op dit terrein geldt dat vasthou
dendheid en concrete stappen nodig zijn om te 
overtuigen. Daarom blijft het CDA ijveren voor 
een stelsel van internationale controle op het toe
passen van de rechten van de mens. Bescherming 
van mensenrechten is bij uitstek een taak van de 
Verenigde Naties, die op dit punt helaas nog niet 
effectief functioneert. Daarom valt een grote ver
antwoordelijkheid toe aan de samenwerkende 
Europese landen. 

• 6 Europa 

Groeiende Europese eenwording draagt bij tot 
internationale rechtsorde. Problemen als werk
loosheid of milieuverontreiniging vragen een bo-
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vennationale aanpak. Europese eenheid draagt 
ook bij aan stabiele en rechtvaardige verhoudin
gen in de wereld. Het CDA is krachtig voorstander 
van een Europese eenheid, die op een economi
sche en politieke unie uitloopt. De thans in dit 
opzicht bestaande stagnatie moet de komende 
jaren definitief worden doorbroken. Daarbij ware 
in te haken op de weer opgebloeide Frans-Duitse 
samenwerking, vanouds de kern van het Europe
se eenwordingsproces. Dit proces moet zich meer 
dan nu tot andere beleidsterreinen dan het econo
mische alleen verbreden. Europa's rol en invloed 
in de wereld en daarmee de mogelijkheid om ver
antwoordelijkheid te nemen staan op het spel. 
Door echt een gezamenlijk beleid te voeren, bu
reaucratie te slechten, op research- en technolo
gisch gebied samen te werken, wordt het mogelijk 
weer met de Verenigde Staten en Japan te wedij
veren. Gezamenlijk kunnen de lidstaten van de 
EG een belangrijke bijdrage leveren aan het oplos
sen van de problemen in Zuidelijk Afrika, het Mid
den-Oosten en Latijns-Amerika. 
Betere besluitvorming en versterking van het de
mocratische karakter van de EG zijn noodzakelijk. 
De Europese burger zal daardoor beter van de 
noodzaak van Europese eenwording worden 
overtuigd. Daartoe is ook nodig dat de EG de lei
ding neemt bij het beleid dat is gericht op herstel 
van bedrijvigheid en banen, op herverdeling van 
arbeid en op verdergaande onderlinge afstem
ming van het sociale en milieubeleid . 

• 7 Vrede en veiligheid 

Het vredes- en veiligheidsbeleid vormt een onmis
baar instrument om internationale gerechtigheid 
te bevorderen. Zolang de Verenigde Naties onvol
doende als gezaghebbend internationaal orgaan 
functioneert, is het onvermijdelijk onze zorg voor 
de veiligheid in bondgenootschappelijk verband 
vorm te geven. Daarom is Nederland lid van de 
Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO), 
welke oorlogsvoorkoming tot doel heeft. Dit vergt 
een geloofwaardige strategie. In het nucleaire 
tijdperk betekent dit, dat die strategie gebaseerd 
moet zijn op het aanvaarden van evenwicht aan 
wederzijdse afschrikking. Daar mag het niet bij 
blijven. De thans bestaande stabiliteit in Oost
West-verhouding moet worden versterkt. In het 
algemeen kan deze relatie worden verbeterd door 
het intensiveren van kerkelijke, culturele, weten
schappelijke, economische en persoonlijke con
tacten. Tevens moet bij voortduring naar wapen
beheersing en ontwapening worden gestreefd. 
Meerzijdig en verifieerbaar. 
Beheersing van onderzoek en ontwikkeling hoort 
daar natuurlijk bij. Nederland draagt ertoe bij dat, 
evenals voorheen het geval was, eenzijdige door 
de NAVO te nemen stappen mogelijk zijn. Het 
gaat om afschrikking met een zo laag mogelijk 
niveau van bewapening. Bij de discussie over 
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vrede en veiligheid is binnen het CDA de inbreng 
vanuit het atoompacifisme legitiem en gerespec
teerd. 
Binnen het Bondgenootschap moeten de Europe
se landen zich beter aaneensluiten en zich richten 
op verbetering van de kwaliteit van de Atlantische 
samenwerking. Bovendien neemt West-Europa 
op die manier meer verantwoordelijkheid voor 
eigen veiligheid. 

• 8 ARTIKELEN 

1.1 In de komende kabinetsperiode blijft de Ne
derlandse ontwikkelingsinspanning gehandhaafd 
op minimaal 1'12% van het netto nationaal inko
men. Elk jaar wordt cumulatief f 100 miljoen aan 
kapitaalmarktmiddelen omgezet in begrotings
middelen. Gestreefd wordt naar indamming van 
oneigenlijke toerekeningen. 
1.2 De Nederlandse hulpverlening wordt geleid 
via drie kanalen: 
a. bilateraal, van overheid tot overheid; 
b. multilateraal, via internationale organisaties 

en financieringsinstellingen; 
c. via particuliere organisaties, waaronder missie 

en zending. 
Coördinatie tussen de kanalen wordt bevorderd . 
De kanalen worden getoetst op de mate waarin zij 
effectief bijdragen aan het ontwikkelen en stimu-
leren van een sociale infrastructuur, aan . 
rechtvaardiger verdeling van investeringen, werk
gelegenheid en inkomen en dus ontplooiingskan
sen voor met name de armste bevolkingsgroepen, 
aan het behoud van de cultuur alsmede aan direc
te bestrijding van honger en rampen. Het relevan
te Nederlandse arbeidspotentieel, met inbegrip 
van het bedrijfsleven, w .o. de vakbeweging, wordt 
ingeschakeld onder waarborging van de prioriteit 
van de belangen der bevolking in ontwikkelings
landen . 
1.3 Bij het voortzetten of aangaan van een relatie 
met de overheid van een ontwikkelingsland wor
den als criteria gehanteerd : 
a. naleving van de fundamentele mensenrech

ten; 
b. de mate van armoede; 
c. een rechtvaardig intern sociaal-economisch 

beleid; 
d. bewapeningsuitgaven die niet hoger zijn dan 

redelijkerwijs voor de interne en externe veilig
heidsbehoeften nodig is. 

Bij schending van één van deze criteria kan een 
relatie met de overheid van een ontwikkelingsland 
worden opgeschort. Dit laat hulp via particuliere 
organisaties, indien deze de bevolking bereikt, 
onverlet. 
1.4 Nederland streeft naar zo spoedig mogelijke 
internationalisatie van de ontwikkelingsrelatie 
met Suriname. Deze relatie kan worden geacti
veerd wanneer er voldoende perspectief bestaat 
op herstel van de democratie en naleving van de 
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mensenrechten. Intussen kan via particuliere or
ganisaties hulp worden verleend, indien deze de 
bevolking bereikt. 
1.5 Bij de bilaterale hulpverlening streeft Neder
land naar effectieve coördinatie en samenwerking 
met andere donorlanden en -instellingen. De con
sultatieve groepen van de Wereldbank vormen 
daarvoor een goed kader. 
1.6 In eerste instantie streeft Nederland op basis 
van de doelstellingen van zijn ontwikkelingsbeleid 
naar coördinatie en samenwerking in EG-verband. 
De kwaliteit van de EG-hulpverlening wordt ver
groot door een zo groot mogelijke overeenstem
ming tussen de lidstaten over EG-standpunten in 
de beleidsdialoog met de ontwikkelingspartners 
van het Lomé-verdrag en zoveel mogelijk samen
werking met de Europese Commissie in program
ma's en projecten. Nederland bepleit de uitbrei
ding van onderdelen van het Lomé-verdrag zoals 
STABEX (Export Opbrengst Stabilisatie) tot niet 
ACS-Ianden . 
1.7 Nederland bevordert actief de kwaliteitsver
betering van de multilaterale hulp, met name de 
VN-hulp. Deze moet effectiever van opzet en uit
voering worden. 
1.8 In internationaal verband streeft Nederland 
ernaar de hulp minder te binden aan besteding in 
het gevende land voor zover hierdoor de beste
dingen in ontwikkelingslanden worden bevor
derd. 
Nederland bevordert versterking van de sociaal
economische betrekkingen tussen de ontwikke
lingslanden . 
1.9 Het aandeel van de particuliere organisaties 
via het medefinancieringsprogramma wordt ver
groot. Eigen financiële inbreng van die organisa
ties is belangrijk voor de bewustwording van de 
ontwikkelingsproblematiek in de Nederlandse sa
menleving. Deze organisaties worden steeds 
meer bij de uitvoering van de bilaterale hulpverle
ning betrokken. 
1.10 Nederland zet zich in voor een rechtvaardi
ge en efficiënte internationale arbeidsverdeling 
en neemt hiertoe initiatieven . Ontwikkelingslan
den moeten een zo groot mogelijke toegang heb
ben tot de markten der ontwikkelde landen, het 
systeem van algemene tariefpreferenties verdient 
uitbreiding en het overal opkomende protectionis
me wordt bestreden . Nederland bevordert dat het 
EG-beleid rekening houdt met de belangen van 
de ontwikkelingslanden. 
1.11 Nederland bevordert dat ontwikkelingslan
den betere kansen krijgen voor het zelfstandig 
verwerken van hun eigen grondstoffen. 
1.12 Ten aanzien van het schuldenvraagstuk 
streeft Nederland naar een zodanige opstelling 
van het IMF dat, per land toegesneden, betaalbare 
en sociaal aanvaardbare oplossingen mogelijk 
zijn . 
1.13 Nederland streeft naar een optimale over
dracht aan ontwikkelingslanden van middelen in 
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de vorm van financiële hulp, investeringskredie
ten, technologie, kennis en organisatorisch ver
mogen . De hulp dient voor een structurele ver
sterking van de sociaal-economische infrastruc
tuur van de ontwikkelingslanden. Deze richt zich 
met name op de plattelandsontwikkeling en op de 
kleinschalige industriële ontwikkeling. De particu
liere sector wordt daarbij ingeschakeld. De be
hoeften van de ontwikkelingslanden en daarbin
nen van de armste groepen, staan voorop. Er 
dient een effectieve controle te zijn op de bestede 
middelen. De brede maatschappelijke verant
woordelijkheid van het bedrijfsleven zal vorm 
moeten krijgen in internationaal aanvaarde ge
dragsregels. 
1.14 De vraagstukken van honger en armoede 
zijn vooral verbonden met het platteland. Neder
land ijvert, in samenwerking met de Europese 
Gemeenschap en de Wereldbank, voor voedsel 
strategieën, vooral in Afrika ten zuiden van de 
Sahara. Deze worden gericht op verbetering van 
het lokale landbouwbeleid, het scheppen van 
werkgelegenheid en inkomen van kleine boeren, 
vissers en landarbeiders, verbetering van de 
voedselproduktie en -distributie, alsmede van de 
leefbaarheid van het platteland. Op korte termijn 
werkt Nederland mee aan verbetering van de 
voedselveiligheid. 
1.15 Latijns-Amerika krijgt in dat beleid mede 
aandacht, zowel naar de aard van hulpverlening 
en haar omvang, als voor wat betreft het Neder
landse buitenlandse en internationale economi
sche beleid. Binnen Latijns-Amerika krijgen groe
pen en landen die een democratisch systeem pro
beren op te bouwen, voorrang . 
1.16 Nederland ondersteunt programma's (met 
inbegrip van voorlichting), o.a . betreffende een 
verantwoorde gezinsvorming, die gericht zijn op 
het verminderen van bevolkingsgroei, mits deze 
niet op dwang zijn gebaseerd. Ook dienen zij inge
bed te zijn in een geheel van maatregelen om de 
bestaanszekerheid, o .a. door vermindering van 
kindersterfte, en het welvaartsniveau te verhogen. 
1.17 Het ontwikkelingsproces reikt verder dan 
de kring van de overheid. In de samenwerking 
wordt ook ingespeeld op wensen welke de sa
menleving in de ontwikkelingslanden op sociaal 
en cultureel terrein heeft. Met name ten aanzien 
van gezondheidszorg, huisvesting, een democra
tische en onafhankelijke vakbeweging , kadertrai
ning, versterking van de bestuurscapaciteit, de
mocratisering en de positie van de vrouw. 
1.18 De vrouw vervult een fundamentele rol in 
de zich ontwikkelende samenlevingen . In het bij
zonder vanwege de belangrijke plaats die zij in
neemt in de primaire produktiesectoren, de voed
selvoorziening en de gezondheidszorg. Vooral 
daarom worden vrouwen sterker bij de uitwerking 
en de uitvoering van programma's en projecten 
betrokken en wordt speciaal aandacht besteed 
aan een betere opleiding van vrouwen. 
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Ontwikkelingsprojecten zullen aan het boven
staande daadwerkelijk worden getoetst. 
1.19 Hulpverleningsprojecten worden getoetst 
op milieuverbeterende effecten . Daarnaast werkt 
Nederland mee aan programma's ter voorkoming 
van milieuachteruitgang, zoals woestijnen, de 
ontbossing, erosie en verzouting. Ook dient aan
dacht gegeven te worden aan het terugdringen 
en voorkomen van ziekten en plagen . 
1.20 Nederland streeft naar Europese kwaliteits
voorschriften voor produkten, met name medicij
nen en bestrijdingsmiddelen, die naar de Derde 
Wereld geëxporteerd worden. Nederland onder
steunt initiatieven van andere landen in deze rich
ting. 
1.21 Voor het welslagen van het ontwikkelings
beleid dienen voorlichting en bewustwording in 
onze samenleving te worden bevorderd . De Natio
nale Commissie Voorlichting en Bewustwording 
Ontwikkelingssamenwerking (NCO) moet hiertoe 
bijdragen. Zij richt zich vooral op de grote maat
schappelijke organisaties. 
1.22 De minister voor Ontwikkelingssamenwer
king leidt de Coördinatie Commissie Ontwikke
lingssamenwerking. Daarin komen alle onderwer
pen die voor het Nederlands beleid terzake van 
ontwikkelingssamenwerking van belang zijn aan 
de orde. De minister wordt eerst verantwoordelij
ke voor de regionale ontwikkelingsbanken. Ter 
ontlasting van het ministerie worden uitvoerings
werkzaamheden op financieel verantwoorde wijze 
uitbesteed. 
In het personeelsbeleid van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken dienen handhaving en op
bouw van deskundigheid op het gebied van ont
wikkelingssamenwerking richtinggevend te zijn . 

• 9 Mensenrechten en regionale vraagstukken 

2.1 Het Nederlandse mensenrechtenbeleid, ten 
aanzien van zowel burgerlijke en politieke, als 
economische, sociale en culturele rechten , is een 
geïntegreerd onderdeel van het buitenlands be
leid. Steeds zal zorgvuldig de meest effectieve 
benadering worden gekozen. 
2.2 Nederland verleent actieve steun aan de op
bouw van een doeltreffend systeem van non-se
lectieve internationale controle op naleving van 
mensenrechten en sancties tegen schendingen. 
Een speciale taak valt toe aan de samenwerking 
in Europees verband. Nederland blijft streven 
naar een VN-Hoge Commissaris voor mensen
rechten. 
2.3 Waar een doeltreffend systeem van interna
tionale controle en sancties ontbreekt, moeten 
landen waarin de mensenrechten stelselmatig 
worden geschonden op effectieve wijze worden 
geconfronteerd met stappen waaruit afwijzing 
blijkt. Economische sancties kunnen worden toe
gepast bij schendingen die een bedreiging voor 
de internationale vrede en veiligheid vormen, of 
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bij systematische aantasting van de fundamentele 
mensenrechten. Zodanige sancties worden bij 
voorkeur in VN- of Europees verband nagestreefd. 
Het liefst door middel van mandatoire resoluties 
van de VN-Veiligheidsraad. 
2.4 Nederland bestrijdt naar vermogen zowel 
nationaal als mondiaal het internationaal terroris
me. Europese samenwerking in dezen is een aller
eerste noodzaak. 
2.5 Nederland verleent actieve politieke en hu
manitaire steun aan democratische groeperingen 
die zich verzetten tegen repressieve structuren en 
schendingen van de rechten van de mens. Daarbij 
gelden als criteria de mate van steun bij de betrok
ken bevolking en de mate waarin de groepering 
zèlf het zelfbeschikkingsrecht alsmede de funda
mentele rechten van de mens garandeert. Ge
weldloze doorbreking van onderdrukkende struc
turen dient voorop te staan. Het gebruik van ge
weid moet worden gezien als laatste mogelijkheid 
en moet binnen de normen van het internationale 
recht vallen. Humanitaire steun wordt bij voorkeur 
via internationale of particuliere organisaties ver
leend. 
2.6 Samen met de Europese partners zet Neder
land zich in voor de toepassing in Oost-Europa 
van alle beginselen van de slotakte van Helsinki. 
Nederland bevordert intensivering van kerkelijke, 
culturele, sociale, economische en persoonlijke 
contacten met daarvoor in aanmerking komende 
groeperingen, zulks mede om toepassing van de 
mensenrechten te bevorderen . 
2.7 Het vredesproces zoals dit is aangevangen 
tussen Israël en Egypte, moet worden voortgezet. 
De regering ondersteunt elke serieuze poging om 
tot vrede in het Midden-Oosten te komen . 
Nederland zet zich in voor het recht van Israël en 
zijn Arabische buurlanden op veilige en gegaran
deerde grenzen. Het zelfstandig en veilig voortbe
staan van de staat Israël staat daarbij voorop. Alle 
betrokkenen zijn er verantwoordelijk voor, dat 
ook de staatkundige rechten van de Palestijnen 
worden verzekerd. Nederland onderhoudt inten
sieve contacten met betrokken partijen. Als zoda
nig geldt ook de PLO, indien en zodra zij de vernie
tiging van Israël als doelstelling prijs geeft en de 
staat Israël erkent. 
Nederland streeft in Europees verband een ge
coördineerd of gemeenschappelijk optreden na, 
waarin de Nederlandse zienswijze herkenbaar is. 
Nederland zet zich binnen de Europese Politieke 
Samenwerking (EPS) in voor het onderhouden 
van diplomatieke betrekkingen van alle tot de EG 
behorende landen met Israël. Nederland bevor
dert, ook in het verband van de EPS, een goede 
onderlinge afstemming van zijn beleid met dat 
van de Verenigde Staten van Amerika. 
2.8 Nederland bevordert de eerbiediging der 
mensenrechten in Indo-China en het vertrek van 
de vreemde troepen uit Laos, Cambodja en Afgha
nistan. 
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2.9 In het perspectief van uitbreiding van de EG 
met Spanje en Portugal steunt Nederland intensi
vering van de contacten met Latijns-Amerika. De
ze dienen te zijn gericht op versterking van de 
democratie en verbetering van de sociaal-econo
mische structuren, met name op landbouwher
vorming. De Europese steun voor de werkzaam
heden van de Contadoragroep, die zich inzet voor 
een regionale oplossing van de problemen in Cen
traal-Amerika, dient met kracht te worden voort
gezet. 
2.10 Nederland blijft zich inzetten voor afschaf
fing van het apartheids- en thuislandenbeleid in 
Zuid-Afrika, en voor constitutionele hervormingen 
die gelijkberechtiging van alle bevolkingsgroepen 
ten doel hebben. Ook ijvert Nederland voor het 
verlenen van onafhankelijkheid aan Namibië op 
basis van democratische verkiezingen onder VN
toezicht. Het uitgebreide wapenembargo blijft 
gehandhaafd evenals het restrictieve beleid terza
ke van onder andere de visumverlening en cultu
rele en sportieve contacten. Nederland levert 
krachtige initiatieven ter versterking van het inter
nationale karakter van het anti-apartheidsbeleid, 
met name van economische sancties in VN- en 
EG-verband. Indien dit niet tot resultaten leidt, 
sluit Nederland zich aan bij door relevante landen 
genomen maatregelen, dan wel neemt het daar
toe initiatieven. 
Voortgaande steun wordt verleend aan de front
lijnstaten door middel van de Southern Africa 
Development Coördination Conference. 
2.11 Nederland blijft met de Zuidafrikaanse sa
menleving contacten onderhouden voor zover 
deze een reële mogelijkheid bieden om de apart
heid aan de orde te stellen. Daarbij krijgen vooral 
groeperingen de aandacht, die zich inzetten voor 
bewustwording en emancipatie, zoals de zwarte 
vakbeweging en vele kerkelijke organisaties. Ne
derland waakt tegen systeembevestigende con
tacten. 
Het Nederlandse beleid is erop gericht dat de 
Zuidafrikaanse autoriteiten initiatieven nemen die 
leiden tot een onmiddellijk overleg tussen alle 
betrokkenen in dat land. In dat overleg dient in 
ieder geval aan de orde te komen: het opheffen 
van de noodtoestand, de vrijlating van politieke 
gevangenen en de participatie van alle bevol
kingsgroepen aan de inrichting van de Zuidafri
kaanse samenleving. 
Het beleid bevordert dat investeringen worden 
gehanteerd ten dienste van deze bewustwording 
en emancipatie. De EG-gedragscode voor het be
drijfsleven wordt door codificatie en integratie 
met de Sullivan-code en door verplichte rapporta
ge versterkt. 

• 10 De Nederlandse Antillen 

3.1 Nederland ziet zijn verhouding met de Ne
derlandse Antillen en Aruba in het perspectief 

12 

van een mogelijke aanstaande onafhankelijkheid. 
Nederland is bereid tot gesprekken met de Neder
landse Antillen en Aruba over een gemenebest
verhouding. Daarin kunnen belangrijke elementen 
van de huidige band met Nederland een plaats 
krijgen. Bevordering van een grotere sociaal-eco
nomische zelfstandigheid van de Nederlandse 
Antillen staat centraal. Nederland zal de onderlin
ge samenwerking tussen de Nederlandse Antillen 
en Aruba zoveel mogelijk bevorderen. 

• 11 Europa 

4.1 Het CDA geeft hoge prioriteit aan verder
gaande Europese samenwerking en eenwording, 
waarvan de EG de belichaming is. Zeker in het 
licht van uitbreiding van de EG met Spanje en 
Portugal is het nodig de structuur en het suprana
tionale karakter van de Gemeenschap te verster
ken. 
Voortgang naar een Europese Unie, die de Euro
pese Gemeenschap en de Europese Politieke Sa
menwerking (EPS) omvat, in de geest van het 
door het Europees Parlement opgestelde ont
werp-verdrag, waardoor ook nieuwe terreinen 
aan de Gemeenschap worden toegevoe~d. 
4.2 Delegatie van bevoegdheden ten aanzien 
van beheer en uitvoering aan de Europese Com
missie. Vermindering van het aantal EG-commis
sarissen tot één per land. Grotere besluitvaardig
heid van de Raad van Ministers door strikte beper
king van het veto-recht tot de gevallen die in de 
EG-verdragen zijn voorgeschreven en door terug
dringing van nationale bureaucratische obstakels. 
Uitbreiding van de bevoegdheden van het Euro
pees Parlement op budgettair en wetgevend ter
rein. 
4.3 Objectief vast te stellen verschillen tussen 
lidstaten kunnen, wanneer betrokken landen zich 
daarop beroepen, verschillen in snelheid van inte
gratie noodzakelijk maken. Nederland ziet erop 
toe dat gekozen constructies de gemeenschappe
lijke markt niet aantasten en latere aansluiting 
door aanvankelijk niet-deelnemende lidstaten toe
laten. In dit verband is nauwere Benelux-samen
werking vereist, ook om de opgebloeide Frans
Duitse samenwerking te kunnen ondersteunen en 
beïnvloeden. 
4.4 Versterking van de Europese Politieke Sa
menwerking (EPS) door de instelling van een po
litiek secretariaat bij de Raad van Ministers en 
verzwaring van de inbreng van de Europese Com
missie. 
4.5 Aangezien coördinatie van het beleid van de 
lidstaten onvoldoende heeft bijgedragen tot het 
economisch herstel en de bestrijding van de werk
loosheid in Europa moet de EG een eigen con
junctuurbeleid ontwikkelen. De werking van de 
interne markt wordt verbeterd door het opzetten 
en stimuleren van infrastructurele projecten, het 
wegnemen van administratieve, fiscale, juridische 
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en technische handelsbelemmeringen en door te 
streven naar het afschaffen van grenscontroles. 
Discriminatie bij het aankoopbeleid van nationale 
overheden wordt tegengegaan. Uitbouw van het 
Europees Monetair Systeem inclusief een grotere 
rol voor de ECU en de externe werking van deze 
Europese rekeneenheid. Op lange termijn zal de 
ECU de nationale munteenheden moeten gaan 
vervangen . Het streven is erop gericht te komen 
tot één vestigings- en vergaderplaats in Europa . 
4.6 Uitbreiding van eigen middelen van de EG 
volgens de besluiten van de Europese Raad. Er 
wordt naar gestreefd nationaal beleid te vervan
gen door Europees beleid. Vergroting van de effi
ciency van de Europese instellingen, o.a. door 
kostenbeheersing en versobering. 
4.7 De EG-fondsen moeten in de toekomst meer 
aanvullend zijn op en aansluiten bij overeenkom
stige nationale uitgaven. Dit onder inachtneming 
van de communautaire solidariteit. Een meer 
geïntegreerd gebruik ervan zal het communautai 
re beleid versterken en het bereik ervan vergroten . 
4.8 Nederland bestrijdt renationalisatie van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid . Door een 
meer marktgericht produktie- en prijsbeleid wor
den structurele overschotten voorkomen en opge
ruimd . Een andere bestemming voor landbouw
gronden (bosbouw, eiwithoudende produkten) 
wordt bevorderd. De zorg voor de sociale compo
nent is een structurele taak van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid. 
4.9 De Nederlandse regering pleit in Europees 
verband voor een beter gecoördineerd technolo
giebeleid, o.a. ten aanzien van informatica, tele
communicatie, energie-technologie, bio-technolo
gie en voor samenwerking bij research en de har
monisatie van normen . 
4.10 Voortgang van de harmonisatie van maat
regelen t.a.v. het sociaal beleid is dringend ge
wenst. 
Nederland bevordert de totstandkoming van EG
richtlijnen over de rechtspositie van buitenlandse 
werknemers . Nederland bevordert in Europees 
verband de totstandkoming van een integraal be
leid ten aanzien van de grenspendelaars. 
4.11 In verband met het grensoverschrijdende 
karakter van de milieuproblematiek bevordert Ne
derland, dat de EG het voortouw neemt bij maat
regelen op het gebied van milieu, alsmede bij 
harmonisatie in EG-wetgeving. 
4.12 Nederland blijft zich sterk maken voor een 
Europees vervoersbeleid. Te beginnen met vrij 
verkeer bij wegvervoer en luchtvaart en het door
trekken van wegen, waterwegen en spoorwegen 
bij de Europese binnengrenzen. 
4.13 Erkenning van de gelijkwaardigheid van 
diploma's op diverse niveaus (HBO en universitei
ten) . 
Afschaffing van grenscontrole voor personen aan 
de binnengrenzen en bevordering van giraal ver
keer in ECU's. 
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4.14.a Nederland bevordert het tot stand komen 
van een Europees cultuurbeleid dat in eerste in
stantie op bescherming van de pluriformiteit van 
de culturen in Europa is gericht. 
Nederland bevordert in dat kader het onderwijs in 
de belangrijkste talen van de Europese Gemeen
schap in alle betrokken landen. 
4.14.b Er dient een Europees financieel en juri
disch kader te komen ter regulering van grens
overschrijdende ontwikkelingen met inbegrip van 
bepalingen betreffende auteursrechten, octrooi
en, etc . 
4.14.c De ontwikkeling van een - qua inhoud 
van overheden en bedrijfsleven onafhankelijk -
Europees televisieprogramma wordt aangemoe
digd. Er dient op Europees niveau een regeling te 
komen van grensoverschrijdende ontwikkelingen 
op audio-visueel gebied met inbegrip van recla
me. 

• 12 Vrede en Veiligheid 

Het CDA wil niet berusten in de aanwezigheid van 
massale vernietigingsmiddelen, omdat deze de 
schepping als zodanig bedreigen en niet in over
eenstemming zijn met de bestemming en de roe
ping van de mens. 
5.1 Nederland blijft er actief voor ijveren om van 
de Verenigde Naties een effectief instrument van 
internationale rechtsorde en van een rechtvaardi
ge internationale economische orde te maken en 
om aan de groeiende onderlinge afhankelijkheid 
van landen en volken vorm te geven. 
Het relativeren van de soevereiniteit van staten 
kan daarbij een hulpmiddel zijn. Ons land neemt 
bij voorkeur in VN-kader deel aan vredebewaren
de taken. Het is noodzakelijk de doelmatigheid 
van de VN te bevorderen. 
In dit kader is het wenselijk dat meer staten de 
rechtsmacht van internationale organen met 
rechtsprekende taken erkennen . 
5.2.a Nederland streeft vrede en veiligheid pri
mair na via de Noord-Atlantische Verdrags Orga
nisatie. Deze is gericht op het voorkomen van 
oorlog, het beheersen van crises en het bevorde
ren van democratie en mensenrechten , van wel
zijn en van internationale economische samen
werking. Nederland onderstreept de verbintenis 
van de NAVO om nooit als eerste enig militair 
geweld te gebruiken. 
5.2.b Ontspanning, wapenbeheersing en wapen
vermindering zijn belangrijke hulpmiddelen bij 
het bereiken en bewaren van vrede en veiligheid . 
Nederland draagt creatief en initiatiefrijk bij aan 
een NAVO-beleid dat zich inzet voor ontspanning 
en betere Oost-West-betrekkingen . De Nederland
se inbreng in de NAVO behelst zowel voldoende 
defensie-inspanningen als initiatieven terzake van 
wapenbeheersing en ontwapening. 
5.3 Het CDA wil niet berusten in de huidige grote 
aantallen kernwapens en -ladingen. Dit aantal 
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dient fors verminderd te worden. Daarom bevor
dert Nederland met kracht de onderhandelingen 
over strategische en middellange-afstandkernwa
pens, die verifieerbare afspraken over wederzijds 
zo laag mogelijke niveaus van bewapening ten 
doel hebben. De Franse en Britse kernwapens 
dienen hierbij te worden betrokken. 
5.4 Nederland zet de uitvoering van het besluit 
van 1 juni 1984 inzake kruisvluchtwapens en nu
cleaire taken die Nederland per die datum vervul
de, voort. 
5.5 De politieke koppeling tussen een eventuele 
plaatsing van kruisvluchtwapens en het vermin
deren van de bestaande nucleaire Nederlandse 
taken blijft gehandhaafd. Binnen de NAVO-strate
gie van het aangepaste antwoord streeft Neder
land naar een sterker accent op de conventionele 
bewapening, onder meer door de toepassing van 
nieuwe technologieën, en eveneens naar vermin
dering van de afhankelijkheid van nucleaire ge
vechtsveldwapens. Beide ontwikkelingen mogen 
niet leiden tot uitholling van het oorlogsvoorko
mende karakter van de strategie. 
5.6 Militaire ontwikkelingen in de ruimte worden 
afgewezen, voor zover deze: 

de stabiliserende werking van het afschrik
kingsevenwicht ondermijnen; 
leiden tot het ontkoppelen van de veiligheid 
van West-Europa van die van de Verenigde 
Staten. Nederland zet zich in voor het tot stand 
komen van een gezamenlijk standpunt van de 
Europese NAVO-landen. Het steunt onderhan
delingen die op het verhinderen van een wa
penwedloop in de ruimte en op versterking 
van het ABM-verdrag zijn gericht. 

5.7 Nederland blijft zich in VN-verband en elders 
inzetten voor: 

strikte handhaving van het verdrag inzake niet
verspreiding van kernwapens; 
uitbreiding van het aantal verdragspartijen; 
de aanvaarding door zoveel mogelijk landen 
van de alomvattende waarborgen van het 
Weense atoomagentschap voor vreedzaam 
gebruik van kernenergie; 
samenwerking, gericht op het voorkomen van 
niet-vreedzame toepassingen, tussen de lan
den die nucleaire materialen en uitrustingen 
uitvoeren; 
het volledig stopzetten van kernproeven; 
uitbreiding van kernwapenvrije zones in de 
wereld. 

5.8 Het beleid blijft gericht op het uitbannen van 
chemische en biologische strijdmiddelen, andere 
wapens voor massale vernietiging en van wapens 
die buitensporig lijden veroorzaken. 
5.9 Als deelnemer aan de onderhandelingen 
over wederzijdse evenwichtige troepenverminde
ringen in Wenen en aan de Europese ontwape
ningsconferentie in Stockholm, zet Nederland zich 
in voor het terugbrengen van strijdkrachten en 
bewapening in Europa naar lagere, verifieerbare 
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en evenwichtige niveaus, alsmede voor het tot 
stand komen van vertrouwenwekkende en veilig
heidsbevorderende maatregelen. Onder deze laat
ste wordt onder meer verstaan het uitwisselen 
van waarnemers, het aanmelden van troepenbe
wegingen en het verschaffen van informatie en 
het verbeteren van communicatie. 
5.10 Nederland zet zich in voor een duidelijk 
gezamenlijk Europees optreden in de NAVO, juist 
ook ter versterking van de band met de Verenigde 
Staten. Daartoe wordt de Europese Politieke Sa
menwerking (EPS) en met name de West-Europe
se Unie (WEU) benut. 
Er wordt gewerkt aan een Westeuropese veilig
heidsconceptie door middel van een analyse en 
inventarisatie van de belangen, behoeften en risi
co's van West-Europa. In dit kader is speciale aan
dacht nodig voor wapenbeheersing en wapenver
mindering. 
5.11 Krachtige voortgang van het werk van de 
Independent European Programme Group (IEPG) 
teneinde te komen tot een zo groot mogelijke sa
menwerking en harmonisatie van aanschaf en 
produktie van defensiematerieel. Deze dient ook 
het betaalbaar houden van onze defensie-inspan
ning. Daarbij streeft Nederland naar het tnt stand 
brengen van duidelijke wapenexportregels. 
5.12 Het beleid m.b.t. het keuzeproces inzake 
defensiemateriaal wordt uitgebreid, onder meer 
door een stelselmatige evaluatie van trends in de 
militaire technologie en het militair-strategisch 
denken in Oost en West. Beslissingen over de 
aanschaf van nieuwe wapensystemen worden 
voorafgegaan door een rapportage over de effec
ten op wapenbeheersing. Alle nieuwe wapensys
temen worden daaraan onderworpen. 
5.13 Nederland baseert zich, rekening houdend 
met de omvang van de economische groei in de 
komende periode, op de in NAVO-verband toege
zegde inspanning. 
5.14 De krijgsmacht blijft samengesteld uit vrij
willigers en dienstplichtigen. Integratie van de 
vrouw, op basis van het uitgangspunt dat alle 
functies voor zowel mannen als vrouwen open
staan, moet worden bevorderd. 
5.15 Interne regelingen binnen de krijgsmacht, 
waaronder de rechtspositie van militairen, mogen 
slechts afwijken van datgene wat in de rest van de 
maatschappij gebruikelijk is, voor zover het be
lang van de dienst dit eist. Een eigentijds militair 
straf- en tuchtrecht blijft hierin een belangrijk ele
ment. 
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RECHT DOEN AAN VERANTWOORDELIJKHEID 

• 13 Plaatsbepaling 

Het CDA wil mensen meer op hun eigen verant
woordelijkheid aanspreken en de rol van de over
heid terugdringen. Naarmate dat lukt, zal de over
heid ook haar gezag kunnen versterken op terrei
nen waar zij duidelijk taken behoudt of als over
heid uitsluitend bevoegd is. Handhaving van de 
rechtsorde is bij uitstek zo'n terrein . 

In ons land wonen, werken, leven mensen met 
verschillende opvattingen, verschillende behoef
ten, verschillende overtuigingen. De overheid 
moet voorwaarden scheppen om iedere mens als 
verantwoordelijk persoon en elk maatschappelijk 
verband waarin mensen gezamenlijk verantwoor
delijkheid dragen voor anderen, tot zijn recht te 
laten komen. 
De eigen taak van de overheid om klassieke en 
sociale grondrechten te waarborgen, zoals deze 
onlangs in de nieuwe Grondwet zijn vastgelegd, 
houdt daarmee nauw verband. 

• 14 Justitie 

Gerechtigheid is het hoofdmotief voor overheids
optreden . Recht doen aan ieders verantwoorde
lijkheid betekent dat de burgers gestimuleerd 
worden met elkaar solidair te zijn, voor elkaar op 
te komen. Recht doen aan eigen verantwoordelijk
heid van burgers houdt echter ook in dat zij ge
confronteerd worden met de consequenties van 
hun daden: wie de wet overtreedt dient de gevol
gen daarvan te dragen. 

Burgers behoren wetten na te leven. Zonder dat 
uitgangspunt verliezen de democratische samen
leving en de sociale rechtsorde hun basis. Aan de 
andere kant moeten regering en parlement zich er 
meer bewust van zijn of regels voldoende door de 
burgers worden gedragen, of de doelstellingen 
van die regels voldoende aan de burgers kunnen 
worden uitgelegd en of die regels voldoende kun
nen worden gehandhaafd. De overheid moet geen 
taken vervullen en daarvoor regels maken, die 
een verantwoordelijke samenleving zelf kan uit
voeren en regelen. 
Rechtshandhaving is geen doel in zichzelf, maar 
ook een middel om tot gerechtigheid te komen. 
Daarom ook hebben burgers het recht de over-
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Justitie en 
binnenlands bestuur 

heid te confronteren met haar plicht om dit middel 
te gebruiken: de overheid moet de doelstelling 
van haar regelgeving met daden waarmaken. 
Stijging van de criminaliteit en een percentsgewij
ze daling van het aantal wetsovertredingen waar
op sanctie volgt, hebben bij burgers gevoelens 
van onvrede en onveiligheid gewekt. Bij deze si
tuatie mogen we ons niet neerleggen. Oorzaken 
en achtergronden van criminaliteit moeten blij
vend aandacht krijgen. Het feit, dat wetten slecht 
worden nageleefd, is echter zeker niet alleen te 
wijten aan gebrekig optreden van de overheid of 
aan 'externe' factoren, zoals de huidige economi
sche situatie. Er is ook sprake van normvervagend 
gedrag - zoals het zwartrijden, verzekeringsfraude 
en belastingontduiking - dat ten onrechte door 
velen als meer aanvaardbaar wordt beschouwd 
dan bijvoorbeeld het criminele gedrag van een 
drugverslaafde. Zo is ook de sterk verminderde 
sociale controle belangrijke oorzaak van de crimi
naliteitsstijging. Die controle verminderde als ge
volg van het verzwakken van de verbanden waar
in mensen leven en het wegvallen van toezicht in 
vele maatschappelijke geledingen (openbaar ver
voer, bepaalde sportwedstrijden). De overhèid 
moet weliswaar meer repressief optreden. Door 
middel van boetes, vrijheidsbeneming etc. moet 
zij laten zien dat zij haar eigen wetten serieus 
neemt. Dat heeft dan tevens preventief effect. Het 
voorkómen van criminaliteit en wetsovertredin
gen is echter een taak die de overheid niet alleen 
kan uitvoeren; zij is daarvoor mede afhankelijk 
van het verantwoordelijkheidsbesef van burgers 
en maatschappelijke organisaties. 

Betere rechtshandhaving vereist dat het justi
tiële apparaat voldoende is toegerust om zijn ta
ken verantwoord te kunnen behartigen. Dit wil 
niet alleen zeggen, dat beleid en capaciteit van 
politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht 
en gevangeniswezen op elkaar moeten zijn afge
stemd, maar ook dat een optimaal efficiënte orga
nisatie en werkwijze tot stand komen. Een even
wichtig op elkaar afstemmen van de capaciteit 
van de diverse justitiële organen en verhoging 
van de efficiency kunnen verhinderen dat het 
rechtsgevoel van burgers wordt aangetast en ge
voelens van onveiligheid ontstaan. (Bijvoorbeeld 
in geval van het tijdelijk in vrijheid stellen van 
verdachten/veroordeelden wegens cellentekort.) 
Het versterken van zwakke schakels in ons rechts-
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systeem, zo nodig met uitbreiding van financiële 
middelen, is belangrijk voor een verantwoord be
leid. 

Een goed functioneren van onze samenleving 
vereist ook dat burgers civielrechtelijk aan hun 
recht kunnen komen en dat verworvenheden in 
ons recht op het gebied van rechtsbescherming 
tegen de overheid overeind blijven. Een adequate 
capaciteit van de rechterlijke macht mag ook voor 
deze doeleinden niet worden veronachtzaamd. 

• 15 Binnenlands bestuur 

Burgers en maatschappelijke organisaties moeten 
hun eigen verantwoordelijkheid weer kunnen be
leven en dragen. Dit betekent dat de aard van 
overheidsbemoeienis hiertoe moet stimuleren en 
de daaruit voortvloeiende terugtred van de over
heid geen doel is, maar middel om tot gespreide 
verantwoordelijkheid te komen. Taken die de sa
menleving zelf kan verrichten moeten worden 
afgestoten. Niet alleen bij gemeenten en provin
cies, maar ook bij de rijksoverheid. De particuliere 
sector moet het uitvoeren van taken van de rijks
overheid welke zich maar enigszins daartoe lenen, 
tot eigen verantwoordelijkheid rekenen en daar
mee de overheid confronteren. Diezelfde rijks
overheid dient lagere overheden en maatschap
pelijke organisaties, zoals instellingen van onder
wijs en gezondheidszorg, te verschonen van pseu
do-wetgeving (circulaires, etc.) die de verantwoor
delijkheid voor hun eigen bestuur en beleid aan
tast. De omvang en gedetailleerdheid van de re
gelgeving is zodanig geworden dat niet alleen 
burgers maar ook zij die met de regels moeten 
werken door de bomen het bos niet meer zien. 
Dat werkt vervreemding in de hand en belemmert 
een goede naleving. 

Gemeenten, provincies en rijk moeten niet al
leen de verantwoordelijkheid van burgers en hun 
organisaties in acht nemen, maar ook de verant
woordelijkheid van elk van hen voor hun specifie
ke taken respecteren en op basis van gelijkwaar
digheid samenwerken. Gemeenten en provincies 
zijn geen rijksfilialen, maar mede-overheden . Dit 
betekent dat ook bij decentralisatieprocessen de 
evenredigheid tussen taken, bevoegdheden en 
middelen gewaarborgd moet zijn. Het betekent 
ook dat niet alleen financiële tegenvallers, maar 
ook meevallers voor het rijk bij gemeenten en 
provincies 'in rekening worden gebracht'. 
Om de verantwoordelijkheid van gemeenten voor 
eigen beleidskeuzes te vergroten, kan enige ver
ruiming van het gemeentelijk belastinggebied 
zinvol zijn . 

Het aanspreken van gemeenten op hun verant
woordelijkheid brengt ook met zich mee, dat spe
cifieke uitkeringen zoveel mogelijk worden gesa
neerd. Gemeenten, provincies en rijk dienen van
uit hun gezamenlijke opdracht om tot een verant
woord bestuur te komen aan het begin van de 
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kabinetsperiode een financieel meerjarenperspec
tief afte spreken. Gemeenten en provincies moe
ten weten welke de financiële marges zijn waar
binnen zij in eigen verantwoordelijkheid beleid 
kunnen voeren . 

ARTIKELEN 

Rechtsorde 

• 16 Personen- en familierecht 

1. Het CDA hecht bijzondere waarde aan huwe
lijk en gezin en die duurzame samenlevingsver
banden waarin beide partners de verantwoorde
lijkheid voor elkaar aanvaarden. 
De positie van het kind vereist bijzondere aan
dacht, omdat het behoort te kunnen opgroeien 
onder de voortdurende zorg en verantwoordelijk
heid van zijn ouders of verzorgers, waarbij gebor
genheid, liefde en onderlinge zorg voorop staan. 
De overheid moet enerzijds ouders en verzorgers 
op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van 
hun kinderen aanspreken, anderzijds moet de 
overheid het mogelijk maken dat ouders en ver
zorgers hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van hun kinderen kunnen blijven dragen. 
2. Ook na echtscheiding moeten beide ouders 
hun verantwoordelijkheid voor hun minderjarige 
kinderen kunnen behouden en beleven. Gezamen
lijk ouderlijk gezag moet daarom, als beide ouders 
daarmee instemmen, wettelijk mogelijk zijn, tenzij 
het belang van het kind zich daartegen verzet. 
Voor het overige blijft het huidige systeem van 
het gezag na echtscheiding gehandhaafd. 
3. Na echtscheiding dienen beide ouders een 
recht op omgang met hun kind te hebben. Dit 
omgangsrecht wordt toegekend, tenzij het belang 
van het kind zich daartegen verzet. Bij kinderen 
boven twaalf jaar is de menig van het kind zwaar 
wegend. 
4. Ieder kind dient dezelfde fundamentele rech
ten te hebben. Daarom wordt het onderscheid in 
rechtspositie tussen wettige en onwettige kinde
ren, en kinderen uit één- en twee-oudergezinnen, 
voor zover dat thans nog in de wetgeving bestaat, 
afgeschaft. Het CDA streeft een verlaging van de 
meerderjarigheidsleeftijd na tot 18 jaar. Leeftijds
grenzen in het jeugdrecht worden zoveel mogelijk 
op elkaar afgestemd. 
5. Bij de opvang van minderjarige kinderen, die 
van huis zijn weggelopen of zich aan het bevoegd 
gezag hebben onttrokken, wordt recht gedaan 
aan de verantwoordelijkheid van diegenen die 
dat gezag hebben. Degene, die aan het betrokken 
kind hulp verleent, wordt derhalve verplicht de 
verblijfplaats van het kind onmiddellijk te melden 
bij de kinderrechter, die pogingen doet tot bemid
deling tussen het kind en de ouders c.q. gezags
dragers. Indien deze bemiddelingspogingen niet 
zijn geslaagd, bepaalt hij binnen een bij wet te 
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stellen termijn van 30 dagen of het in het belang 
van het kind is om het weer naar degene(n) die 
het wettig gezag uitoefende(n) te doen terugke
ren . 
6. Bij de kinderbescherming als bestaand onder
deel van overheidszorg worden de justitiële taak 
en de hulpverleningstaak meer gescheiden: de 
justitiële taak blijft bij de overheid, de zuivere 
hulpverleningstaak behoort primair tot de verant
woordelijkheid van particuliere organisaties en 
wordt daarom meer door deze behartigd . 
7. Vanwege de gelijke waardering van betaalde 
en onbetaalde (huishoudelijke) arbeid dienen bei
de echtgenoten over het arbeidsinkomen (inclu
sief uitkeringen, die de plaats innemen van inkom
sten uit arbeid) gezamenlijk te kunnen beschikken , 
tenzij bij huwelijkse voorwaarden anders is over
eengekomen . 
8. Indien na beëindiging van het huwelijk een 
van de partners niet of niet voldoende (in relatie 
tot de situatie tijdens het huwelijk) in eigen le
vensonderhoud kan voorzien , dient de andere 
partner op zijn/haar verantwoordelijkheid te wor
den aangesproken. 
a. De rechter zal de omvang en de duur van de 

alimentatie moeten vaststellen; bepalend 
daarbij zijn de huwelijksduur, de financiële 
positie en de arbeidsmogelijkheden van bei
den en de vraag wie de zorg voor de kinderen 
op zich heeft genomen. Om via de rechterlijke 
tussenkomst recht te kunnen doen aan de zeer 
verschillende situaties na echtscheiding, wordt 
derhalve geen maximale termijn voor alimen
tatieduur in de wet opgenomen . 

b. Vanwege de keuzevrijheid van echtparen om 
betaalde en onbetaalde arbeid naar eigen in
zicht te verdelen en vanwege de gelijke waar
dering voor betaalde en onbetaalde arbeid, 
verdient het aanbeveling te komen tot een sys
teem, waarin de financiële consequenties van 
die keuzevrijheid ook na echtscheiding voor 
beide partners gelijk zijn; daartoe wordt het 
inkomen van de ene partner voor een deel 
toegewezen aan zijn/haar voormalige huwe
lijkspartner die in een financieel zwakke positie 
verkeert, ook wanneer dat zou leiden tot de 
omstandigheid dat beide betrokkenen dan niet 
geheel in eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien en beiden dus een aanvullend beroep 
op de bijstand moeten doen . 

c. Afspraken tussen voormalige echtelieden, die 
op basis van het zogenaamde nihilbeding lei
den tot het afwentelen van financiële verant
woordelijkheid op de gemeenschap, dienen te 
worden gecorrigeerd. 

9. Partners in een niet-huwelijks samenlevings
verband, die duurzaam de verantwoordelijkheid 
voor elkaar willen dragen, dienen voor hun onder
linge relatie (erfrecht, onderhoudsplicht) aan
spraak te kunnen maken op met voor gehuwden 
vergelijkbare rechten en plichten . Daartoe zal een 
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wettelijk erkende registratie van hun samenle
vingsverband nodig zijn . 
10. Bij de komende wetswijziging over het 
naamrecht zal uitgegaan moeten worden van ge
lijke rechten voor mannen en vrouwen en van 
keuzevrijheid . 

• 17 Medische technieken tot opheffing van 
kinderloosheid 

11. De medische techniek is ook met betrekking 
tot de menselijke voortplanting volop in ontwikke
ling . Dat brengt ethische en jurid ische problemen 
met zich mee, die niet uitsluitend in de privé-sfeer 
liggen . Bepaalde toepassingsvormen kunnen een 
bedreiging voor menswaardige verhoudingen in 
de samenleving inhouden. De ethische en juridi 
sche problemen, die zich hierbij voordoen, dienen 
met het oog op toekomstige wetgeving aan een 
fundamentele studie te worden onderworpen. In 
afwachting van nadere standpuntbepaling op ba
sis van deze studie, dienen met name in het be
lang van het kind , dat in het familierecht een 
steeds belangrijker plaats heeft gekregen, voorlo
pig enige minimumwaarborgen te worden vast
gelegd voor de toepassing van KID (kunstmatige 
donor inseminatie). IVF (in vitro fertilisatie met 
donoren) en embryo-transfer. Deze waarborgen 
moeten tenminste de volgende elementen omvat
ten: 
a. Het gaat hier om medische technieken die al

leen mogen worden toegepast tot opheffing 
van kinderloosheid, binnen een man/vrouw-re
latie waarvan de onvruchtbaarheid of het risico 
van erfelijke ziektes voor het kind is komen 
vast te staan, mits beide partners hiermee in
stemmen. 

b. Voorts moeten tevens de volgende voorwaar-
den in acht worden genomen: 

commerciële exploitatie van de menselijke 
voortplanting wordt verboden; 
de toepassing van de genoemde medische 
technieken wordt beperkt tot ziekenhuizen; 
strikte regels worden gesteld aangaande 
de handelwijze met embryo's; 
in het belang van het kind worden medi
sche criteria vastgesteld voor de selectie 
van donoren ; 
in het belang van het kind worden voor
waarden geschapen voor een blijvende 
beschikbaarheid van de medische gege
vens van de donor. 

c. Een wettelijke regeling van een draagmoeder
contract is niet wenselijk, omdat daarmee het 
uitgangspunt, dat de moeder de zorg voor haar 
kind aanvaardt, wordt doorbroken . In de ge
zondheidszorg dient derhalve geen medewer
king te worden verleend aan de inschakeling 
van draagmoeders. 
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• 18 Grondrechten 

Een effectieve verwezenlijking van de fundamen
tele vrijheden vereist allereerst, dat de overheid 
alle vrijheidsrechten (klassieke grondrechten) res
pecteert. Teneinde iemand in staat te stellen de 
aldus gewaarborgde vrijheden ook daadwerkelijk 
te genieten, dient het overheidsbeleid gericht te 
zijn op de realisering van de sociale grondrechten 
en dient waar nodig aanvullende wetgeving te 
worden vastgesteld. 
12. Bij wetgeving die - in aanvulling op bestaan
de strafbepalingen en de wetten betreffende geli j
ke behandeling van mannen en vrouwen in het 
arbeidsbestel - tot stand wordt gebracht om dis
criminatie tegen te gaan, zal de wetgever zich 
door de volgende uitgangspunten moeten laten 
leiden : 
a. De wet biedt een ieder bescherming tegen 

bejegeningen die iemand wegens ras, geloof 
of levensovertuiging , geslacht dan wel homo
seksuele geaardheid onrechtmatig discrimine
ren . 

b. Het oordeel of iemand door discriminerend 
gedrag onrechtmatig heeft gehandeld, blijft 
voorbehouden aan de onafhankelijke rechter. 

De overheid benadrukt in haar beleid het belang 
van mentaliteitsverandering bijvoorbeeld door 
zelf prioriteit te geven aan het vervolgingsbeleid 
terzake discriminatie en door het opnemen van 
personen uit de desbetreffende groepen in het 
personeelsbestand van de overheid en het verge
makkelijken van het toegroeien naar hogere func
ties . 

De overheid mag bij haar benoemings- en ont
slagbeleid geen acht slaan op de homoseksuele 
geaardheid en overeenkomstige levenswijze van 
de betrokkene. 
13. Voor de vrijheid van godsdienst en levens
overtuiging geldt net als voor andere fundamen
tele vrijheden dat de overheid er niet mee mag 
volstaan, zich zelf te onthouden van ingrepen in 
die vrijheid. De overheid heeft ook de plicht er
voor te zorgen dat niet de voorwaarden komen te 
ontbreken waaronder die vrijheid daadwerkelijk 
kan worden uitgeoefend : 
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indien mensen door bepaalde omstandighe
den - zoals vervulling van militaire dienst, ge
vangenisstraf of opname in een ziekenhuis of 
verpleegtehuis - belet worden om op de gewo
ne wijze aan het kerkelijk of levensbeschouwe
lijke gemeenschapsleven deel te nemen, dan 
moeten vervangende voorzieningen mogelijk 
worden gemaakt; de overheid draagt bij in de 
kosten die dit voor de geloofsgemeenschap
pen met zich brengt ; 
onnodige wettelijke obstakels voor de gods
dienstbeleving van minderheden worden weg
genomen; op basis van algemene regels kun
nen geloofsgemeenschappen financiële steun 
krijgen voor de bouw van gebedsruimten in-

dien men redelijkerwijs niet mag verlangen 
dat de betrokkenen de financiële lasten geheel 
alleen dragen. 

• 19 Persoonsregistratie 

14. De totstandkoming van een wettelijke rege
ling van de registratie van persoonsgegevens ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
dient in de komende parlementaire periode te 
worden gerealiseerd. Daarbij moeten voorop 
staan: 

een regeling van het recht van personen om 
ervan kennis te nemen waar, waarom en hoe 
hij of zij geregistreerd staat; 
er dient een regeling van het recht van perso
nen te komen om te weten wie of welke instan
tie de bevoegdheid heeft de inhoud van de 
gegevensverzamelingen te raadplegen ; 
een duidelijke regeling van de rechten van de 
geregistreerde, met inbegrip van een regeling 
voor de verbetering van onjuist gebleken ge
gevens; 
effectieve controle op de naleving van deze 
wetgeving. 

Persoonsregistraties bij de overheid, die met een 
verschillend doel zijn opgezet, zullen alleen met 
inachtneming van daarvoor te stellen wettelijke 
regels met elkaar mogen worden gecombineerd . 

• 20 Beschermwaardigheid menselijk leven 

Eerbied voor en bescherming van het menselijk 
leven ongeacht het ontwikkelingsstadium of de 
verschijningsvorm, behoort hoeksteen te zijn van 
de rechtsorde. 

• 21 Abortus 

15. Op het terrein van de abortus is de wet, die 
afbreking van zwangerschap slechts toelaat als 
de noodsituatie van de vrouw dit onontkoombaar 
maakt, sinds kort in werking. Op basis van door 
de overheid te verlenen vergunningen en het wet
telijk geregelde controlestelsel, zal er de komende 
jaren op worden toegezien dat de wet wordt nage
leefd. Het adoptiebeleid, dat er mede op gericht is 
deze noodsituatie zoveel mogelijk te voorkomen , 
wordt geïntensiveerd . 

• 22 Menselijke waardigheid en euthanasie 

16. Medisch handelen mag zich niet richten te
gen de mens in diens waardigheid. 
De ontwikkeling van de medische techniek heeft 
echter behandelwijzen mogelijk gemaakt die het 
stervensproces steeds verder verlengen . Zowel 
hierdoor als door de mogelijkheid van ingrepen 
die erop gericht zijn een einde aan het leven te 
maken, kan de menselijke waardigheid worden 
bedreigd . 
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Daarom wil het CDA: 
a. het recht van de patiënt erkennen om verdere 

behandeling te weigeren, als deze daarom uit
drukkelijk vraagt; 

b. dat behandeling gestaakt kan worden als de 
patiënt onomkeerbaar het bewustzijn verloren 
heeft; 

c. dat het intreden van de dood als niet beoogd 
neveneffect van een op pijnbestrijding gerichte 
behandeling niet als strafbare euthanasie 
wordt beschouwd; 

d. dat het bewust toedienen van een behandeling 
om de dood te laten intreden strafbaar blijft; 

e. dat hulp bij zelfdoding strafbaar blijft; 
f. dat controle op het waarheidsgetrouw invullen 

van overlijdensverklaringen wordt geïntensi
veerd. 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht is niet 
noodzakelijk ; een verduidelijkende wetgeving in 
bovenstaande zin kan evenwel zinvol zijn. 

• 23 Voorkomen en beheersen van 
criminaliteit 

17. Op basis van onderzoek naar de oorzaken 
van criminaliteit worden adequate preventieme
thoden ontwikkeld. Bij het gestalte geven aan een 
preventief beleid worden burgers en particuliere 
organisaties actief ingeschakeld, maar ook de 
wijkagent is in dit verband van groot belang . Het 
recht van de sterke arm blijft voorbehouden aan 
de overheid; de politie ver leent wel medewerking 
aan buurtpreventieprojecten. 
18. De kleine criminaliteit dient met kracht te 
worden teruggedrongen . Hiervoor wordt in het 
beleid ruime aandacht gegeven aan het opheffen 
van situaties die criminaliteit in de hand werken 
(b.v. het ontbreken van functioneel toezicht in het 
openbaar vervoer en bij vandalisme rond sport
wedstrijden). 
19. Op basis van gebleken resultaten uit onder
zoek naar seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes dient een beleid ontwikkeld te worden 
waarin het seksueel geweld (lopend van verkrach
ting tot ongewenste intimiteiten) wordt bestreden 
en voorkomen. 

• 24 Politie 

20. De verdere ontwikkeling van de samenwer
king tussen gemeentepolitie en rijkspolitie en tus
sen korpsen van gemeentepolitie onderling wordt 
bevorderd. Omdat daarvoor de samenwerkende 
politiekorpsen een voldoende omvang moeten 
hebben en vanwege de efficiency, dient het inwo
nertal, waarbij een gemeente overgaat van rijks
politie naar gemeentepolitie, zodanig te zijn, dat 
een verdere groei van het aantal kleine gemeente
lijke politiekorpsen wordt voorkomen . Verhoging 
van de inwonersgrens, waarboven een gemeente 
zijn eigen politie krijgt, is derhalve wenselijk. 
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Het proces van vergaande deconcentratie van het 
beheer bij het Korps Rijkspolitie dient met kracht 
te worden voortgezet om de samenwerking met 
de gemeentepolitie te verbeteren. 
Politiemensen dienen zo min mogelijk belast te 
worden met administratieve taken. 
21. De bestaande verantwoordelijkheidsverde
ling tussen de ministers van Justitie en van Bin
nenlandse Zaken voor de politie-organisatie 
wordt gehandhaafd, omdat deze de beste garan
ties biedt voor een evenwichtige behartiging van 
enerzijds de strafrechtelijke politie-taken en an
derzijds de handhaving van de openbare orde. 
Wel wordt ook hier de samenwerking geïntensi
veerd en vindt onderlinge beleidsafstemming 
plaats. 
22. Bestrijding van rellen behoort tot de taak 
van gewoon politiepersoneel dat in voorkomende 
gevallen in Mobiele Eenheden wordt georgani
seerd. Voor de bescherming van dit personeel 
worden passende maatregelen getroffen. In de 
opleiding, en daarna vanuit de korpsleiding, 
wordt ruime aandacht besteed aan maatschappe
lijke ontwikkelingen . 
De instelling van een aparte oproerpolitie wordt 
afgewezen. 

• 25 Gewetensbezwaren 

23. De overheid bevordert, dat niemand ge
dwongen wordt - in wat voor verband dan ook
tegen zijn oprechte gewetensovertuiging in te 
handelen. 
Wie het eigen geweten volgt, dient niet gestraft te 
worden of met sancties zoals ontslag of beperking 
van het carrièreverloop te worden geconfron
teerd. De grenzen van deze regel liggen daar waar 
deze aantoonbaar in conflict komt met rechten en 
beschermenswaardige belangen van anderen of 
in meer algemene zin met beginselen van vrede 
en gerechtigheid. 
Een wettelijke raamregeling voor gewetensbe
zwaarden wordt nagestreefd, waarin het boven
staande zijn weerslag krijgt. 

• 26 Slachtofferhulp 

24.a Aan de medische en psychische begelei
ding van slachtoffers van delicten moet zorgvuldi
ge aandacht worden besteed. Slachtoffers van 
delicten worden op de hoogte gehouden van jus
titiële activiteiten terzake. Aandacht voor het 
slachtoffer mag in geen geval leiden tot verminde
ring van aandacht voor de opsporing en vervol
ging van de - vermoedelijke - wetsovertreder. 
Een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijk
heden te komen tot een verhaalsregeling voor het 
slachtoffer bij financiële schade in geval van mis
daad (incl. de financiële consequenties van zo'n 
regeling). 
24.b Slachtoffers van seksuele delicten zullen, 
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indien zij daar de voorkeur aan geven, begeleid 
moeten worden door vrouwelijke agenten, resp. 
hulpverleners. 

• 27 Gevangeniswezen 

25. Het aantal plaatsingsmogelijkheden in straf
inrichtingen moet zodanig worden uitgebreid, dat 
de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf zon
der wachttijd van betekenis kan plaatsvinden. Bij 
het selectiebeleid wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met factoren die de terugkeer van de 
gevangene in de samenleving vergemakkelijken. 
26. De capaciteit en het beleid van de politie, die 
van het Openbaar Ministerie, van de rechterlijke 
macht en van het gevangeniswezen dienen op 
elkaar te zijn afgestemd. Daartoe wordt de rech
terlijke macht uitgebreid en het aantal cellen in 
huizen van bewaring en strafinrichtingen ver
groot. 
Gedurende de tijd, nodig voor het bouwen van 
nieuwe strafinrichtingen, wordt het opnemen van 
meer gevangenen per cel waar mogelijk geaccep
teerd (b.v. bij vervangende hechtenis en korte 
vrijheidsstraffen). Aan ernstige bezwaren van de 
gevangene hiertegen wordt zorgvuldige aandacht 
besteed. De efficiency van elk justitieel orgaan 
dient te worden geoptimaliseerd. 
27. Bij de bestrijding van criminaliteit is het, zo
lang de capaciteitsproblemen voortduren, onont
koombaar prioriteiten te stellen voor het opspo
rings- en vervolgingsbeleid. De prioriteitsstelling 
geschiedt door het Openbaar Ministerie onder de 
politieke verantwoordelijkheid van de minister 
van Justitie. 
Op plaatselijk niveau wordt waar nodig het beleid 
verder afgestemd in het driehoeksoverleg (over
leg tussen de burgemeester, de korpschef en de 
officier van justitie). 
28. Voor de tenuitvoerlegging van vervangende 
hechtenissen dient een zodanig aantal cellen te 
worden gereserveerd, dat hiervoor steeds vol
doende ruimte is. Voor dit doel worden, zo nodig, 
nieuwe, lokale penitentiaire voorzieningen met 
een speciaal regime gecreëerd. 
29. Bijzondere aandacht wordt besteed aan om
vang en taak van het gevangenispersoneel. 
Verantwoorde bewaring en bewaking blijven be
langrijke taken. Daarnaast moeten gevangenen 
begeleid worden en voorbereid op terugkeer in 
de maatschappij. 
Bij de vaststelling van de personeelsformatie van 
gevangenissen wordt met deze, naar inhoud zeer 
verschillende taken, rekening gehouden. 

• 28 Drugsbeleid 

30.a Bij het drugsbeleid wordt groot belang toe
gekend aan het internationaal overleg. De handel 
in en het bezit van grote hoeveelheden soft drugs 
wordt bestreden. Met betrekking tot de hard drugs 

behoudt de opsporing van handelaren hoge prio
riteit. Onderzocht wordt onder welke condities de 
bewijslast (o.m. ten behoeve van de fiscus) kan 
worden omgedraaid t.a.v. vermogensverkrijging 
door handelaren in hard drugs. Het bezit van hard 
drugs blijft strafbaar. De verslaafde hard-drugge
bruiker, die wegens criminaliteit met justitie in 
aanraking is gekomen, wordt als voorwaarde voor 
het seponeren van het strafbare feit voor de keuze 
van een afkicktherapie gesteld. De hulpverlening 
streeft er met kracht naar, dat na afloop uitzicht 
op betaald en onbetaald werk en huisvesting be
staat. (Zie ook artikel 13 Hoofdstuk Volksgezond
heid en maatschappelijke dienstverlening.) 
30.b De vrije verstrekking van heroïne wordt 
afgewezen. 
31. Er dient een wettelijke regeling te komen 
voor de contractverpleging van drugverslaafden, 
waarbij vrijwillig een behandeling wordt overeen
gekomen met de bepaling dat de betrokkene ge
durende een therapeutisch verantwoorde periode 
de inrichting niet mag verlaten teneinde de be
handeling te staken. Daarnaast dient de inpassing 
van reeds bestaande wettelijke regelingen zoals 
curatele etc. te worden bestudeerd. 

• 29 Alternatieve sancties en snelrecht 

32.a Regeling bij wet van alternatieve sancties 
wordt met spoed tot stand gebracht. 
Alternatieve sancties dienen bij te dragen aan: 

inzicht en verantwoordelijkheidsbesef van de 
delinquent; 
resocialisatie van de verdachte C.q. de veroor
deelde in de samenleving. 

32.b De overheid dient o.a. betere mogelijkhe
den en bevoegdheden te hebben om de aanstich
ters van schades middels alternatieve straffen zelf 
te laten herstellen . 
33. In het belang van de rechtshandhaving kan 
de toepassing van snelrecht, bijvoorbeeld bij van
dalisme en uitingen van racisme, noodzakelijk 
zijn. 
Overigens wordt met kracht gestreefd naar een 
snellere afdoening van strafrechtelijke procedu
res. 
Nader onderzoek dient te worden verricht naar de 
mogelijkheid om ten behoeve van de bestrijding 
van criminaliteit en vandalisme te komen tot re
gelgeving, die een snellere persoonlijke herken
baarheid vergroot. 
Het Openbaar Ministerie stelt waar mogelijk als 
bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke vrij
heidsstraf enige vorm van schadevergoeding. 

• 30 Rechtshulp 

34.a De kosten van rechtshulpverlening mogen 
geen belemmering vormen tot het vragen van 
rechtshulp. Een eigen bijdrage en een minimum
belang hoeven daar niet mee in strijd te zijn. Een 
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eigen bijdrage dient om de eigen verantwoorde
lijkheid tot uitdrukking te brengen. De overheid 
beperkt haar financiering van de rechtshulp tot de 
financieel zwakkeren. 
Teneinde ook voor degenen, die geen bijdrage 
van de overheid in de kosten van rechtshulp krij
gen, rechtshulp betaalbaar te houden, stimuleert 
de overheid het aanbod van goede en betaalbare 
rechtsbijstandverzekeringen, waarin ook veel 
voorkomende rechtsgangen zijn opgenomen . 
Ook de vakbeweging en andere belangrijke 
rechtshulpverstrekkers dienen in aanmerking te 
komen voor een financiële ondersteuning van de 
overheid, zulks binnen het budget van justitie 
voor rechtshulp . 
34.b Bezien wordt of de verplichting tot een pro
cureur in civ iele rechtsprocedures kan vervallen . 

• 31 Vreemdelingen 

35. De toelating van vreemdelingen in ons land 
blijft beperkt. Slechts om humanitaire redenen 
(b .v. gezinshereniging) kan hierop een uitzonde
ring worden gemaakt. De positie van zigeuners 
behoeft bijzondere aandacht. 
De vreemdelingenwetgeving wordt herzien . Daar
bij zal aandacht worden besteed aan: 
- de rechtspositie van legaal hier te lande verblij

vende vreemdelingen, door vastlegging van 
hun rechtspositie in wettelijke regels en niet in 
ci rcu la i res/pseudo-wetgevi ng ; 

- de rechtsbescherming van vreemdelingen ; 
- de verkorting van harmonisering van de proce-

dures; 
- de vereenvoudiging en verduidelijking van de 

regelgeving. 

• 32 Vluchtelingen 

36.a Met betrekking tot het vluchtelingenbeleid 
wordt nauw samengewerkt met de Hoge Commis
saris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Na
ties. De Nederlandse staat verleent ruimhartig 
toelating aan individuele vluchtelingen, die in hun 
land aan vervolging bloot staan en niet in de regio 
van hun land van herkomst kunnen worden opge
vangen . Voor groepsgewijs toe te laten vluchtelin
gen stelt Nederland een jaarlijkse limiet. Voorrang 
wordt hierbij bij voorkeur gegeven aan vluchtelin
gen met banden in Nederland en vluchtelingen 
die elders in de wereld in een acute noodsituatie 
verkeren . Voor de behartiging van de belangen 
van groepen vluchtelingen elders ter wereld wor
den financiële middelen ter beschikking gesteld 
aan de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen 
van de Veren igde Naties ter opvang in eigen re
gio. 
36.b In Europees (EG-)verband wordt overleg 
gevoerd om tot een betere afstemming van het 
toelatingsbeleid te komen. 

21 

• 33 Wetgeving 

37. De kwaliteit van de regelgeving wordt ver
hoogd: 

door vermindering van regelgeving op die ter
reinen waar de overheid terwille van de verant
woordelijkheid van particuliere organisaties 
en burgers kan terugtreden; 
door vereenvoudiging van regelgeving indien 
en voor zover zulks de handhaafbaarheid kan 
vergroten; 
door zoveel mogelijk de formele wetgever zelf 
de nodige regels te doen vaststellen; 
door delegatie van regelgeving slechts dan 
toe te passen als deze in de formele wetgeving 
aan nauwkeurige grenzen en doelstellingen is 
gebonden; 
door instanties, die wettelijke verantwoorde
lijkheden hebben gekregen die ook te laten en 
daarmee af te zien van pseudo-wetgeving en 
regelgeving via circulaires, planvoorschriften, 
inspraakvoorschriften e.d.; 

- door de effecten van bestaande wetgeving te 
evalueren en daaraan conclusies te verbinden. 

Nieuwe regelgeving dient op een zodanig tijdstip 
bij de uitvoerende organen te arriveren, dat deze 
op verantwoorde wijze hieraan uitvoering kunnen 
geven . 
38. De taak van de minister van Justitie om het 
dereguleringsproces, de kwaliteiten en de harmo
nisatie van de wetgeving te bevorderen wordt 
benadrukt. Tevens wordt een Vaste Kamercom
missie geïnstalleerd of aangewezen die toeziet op 
de kwaliteit van de wetgeving . 

Binnenlands bestuur 

• 34 Verhouding gemeente-provincie-rijk 
39.a Het bestuurlijk systeem van ons land moet 
bestaan uit drie volwaardige bestuurslagen. Als 
bestuurslaag die de meest directe relatie heeft 
met de burger moeten de gemeenten in staat wor
den gesteld tot het doen van echte beleidskeuzes 
en tot het voeren van een samenhangend beleid. 
Daarvoor is versterking van het lokale bestuur via 
decentralisatie, door voldoende eigen middelen 
en slechts in uiterste noodzaak door middel van 
gemeentelijke herindeling, noodzakelijk. (Aan de 
mening van gemeenteraden en burgers dient gro
te waarde toegekend te worden .) 
Zo behoren de overheidstaken op sociaal-cultu
reel gebied in beginsel tot de verantwoordelijk
heid van gemeenten . De minister van Buitenland
se Zaken treedt coördinerend op bij de decentrali
satieprocessen . 
39.b De rijksoverheid geeft in de verhouding 
met de provincies en de gemeenten daadwerkelijk 
gestalte aan het streven naar deregulering d.m.V. 
een taakstelling voor het afschaffen van overbodi
ge plan-, inspraak- en democratiseringsvoor
schriften in de jaren 1986-1990 en voor het dras-

CDA: 31-34 



tisch verminderen van de hoeveelheid uit te ge
ven circulaires, planvoorschriften, etc. 
39.c Bij het treffen van wettelijke en financiële 
maatregelen wordt rekening gehouden met de 
specifieke mogelijkheden en problemen van de 
grotere gemeenten, met het oog op vergroting 
van hun beleidsvrijheid en de bestuurskracht. 
39.d Bij benoeming van burgemeester en Com
missarissen der Koningin dient, onder het behoud 
van het primaat en de verantwoordelijkheid van 
de benoeming door de Kroon, recht te worden 
gedaan aan de doelstelling van de versterkte in
spraak. 
40.a De provincie is een volwaardige bestuurs
laag met vooral een intermediair karakter. Dit 
dient mede tot uitdrukking te komen in met name 
coördinerende, plannende en toezichthoudende 
taken ten opzichte van de gemeente, alsmede 
door een op die taken betrekking hebbende de
centralisatie van rijkstaken naar de provincie. 
40.b De gedeconcentreerde rijksdiensten wor
den op hun efficiency bezien en zo mogelijk afge
slankt en samengevoegd. Indien taken van deze 
diensten en de provincie of provinciale diensten 
elkaar overlappen, worden deze taken zoveel mo
gelijk gedecentraliseerd naar het provinciaal ni
veau. De minister van Binnenlandse Zaken treedt 
hierbij initiërend en coördinerend op. 
40.c De drie bestuurslagen - rijk, provincie en 
gemeente - treden elkaar in overleg gelijkwaardig 
tegemoet. Knelpunten die voortvloeien uit het 
gevoerd of te voeren landelijk beleid vragen om 
betere communicatie tussen de overheden. 

• 35 Financiën lagere overheden 
41. De Herziene Wet Gemeenschappelijke Rege
lingen biedt voldoende mogelijkheden voor inter
gemeentelijke samenwerking. De regionale pro
blematiek zal in de eerste plaats via de weg van 
deze herziene wet moeten worden aangevat. De 
deelnemers dienen de gemeenschappelijke rege
lingen te financiëren . 
42. Ten behoeve van de zelfstandige uitoefening 
van taken door gemeenten en provincies behoren 
zij elk een eigen belastinggebied te houden, naast 
de algemene uitkeringen uit het Gemeente- res
pectievelijk het Provinciefonds en de doeluitkerin
gen van het rijk. Dit mag niet leiden tot een ver
groting van de algehele belastingdruk. Het hante
ren van belastingen, heffingen en tarieven als 
inkomenspolitiek instrument is uitsluitend de ver
antwoordelijkheid van het rijk. Het beleid, dat er 
op gericht is doeluitkeringen zoveel mogelijk te 
saneren en over te hevelen naar de algemene 
uitkeringen, wordt met spoed uitgevoerd. Bij de 
decentralisatie van taken en bevoegdheden naar 
provincies enlof gemeenten zullen gelijktijdig de 
hieraan verbonden financiële middelen gedecen
traliseerd worden. 
43.a Het totale aandeel van de financiële midde
len van de overheid voor gemeenten en provin-
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cies moet zodanig zijn, dat zij in staat zijn de hun 
opgedragen en toevertrouwde taken op verant
woorde wijze te vervullen, tevens recht doende 
aan de in ons land bestaande differentiatie in ge
meenten en provincies. De groei c.q. inkrimping 
van het Gemeente- en Provinciefonds dient even
redig te zijn aan de groei c.q. vermindering van de 
rijksuitgaven, onverminderd de groei door over
heveling van doeluitkeringen naar deze fondsen 
en de toedeling van extra middelen van gedecen
traliseerde Rijkstaken. Bij het hanteren van de 
evenredigheidsnorm moet rekening worden ge
houden met de effecten van de overheveling van 
middelen, zoals in het voorgaande artikel is be
doeld. 
43.b De gemeenten worden volledig gecompen
seerd voor eventuele verdere stijgingen van hun 
aandeel in de bijstandsuitgaven en van de daaruit 
voor hen voortvloeiende apparaatskosten. 

• 36 Reorganisatie rijksdienst 
44. De afslanking van de rijksdienst dient in ver
snelde mate te worden voortgezet, indien: 

de taken die tot nu toe door de rijksoverheid 
worden behartigd eigenlijk onder de verant
woordelijkheid van burgers en hun organisa
ties verricht behoren te worden; 
de uitvoering van taken van de rijksoverheid 
efficiënter in geprivatiseerde vorm aan particu
lieren uitbesteed kan worden (b.v. privatise
ring bepaalde rijksdiensten); 
taken van de rijksoverheid even goed gedecen
traliseerd kunnen geschieden door lagere 
overheden (b.v. het sociaal-cultureel beleid 
naar de gemeenten). 

45. De samenstelling van de nog bestaande ad
viesorganen van de rijksoverheid dient, zonder 
aan de deskundigheidseisen van de leden afbreuk 
te doen, een weerspiegeling van de verscheiden
heid in de bevolking (o.a. naar geslacht en pluri
formiteit van opvattingen) te zijn . 

• 37 Stakingsrecht 
46. Ter bevordering van de rechtszekerheid bij 
collectieve acties van werknemers moet naar het 
volgende worden gestreefd: 
46.a Sociale partners stellen in het kader van de 
Stichting van de Arbeid dan wel bij collectieve 
arbeidsovereenkomst gedragsregels, in acht te 
nemen bij collectieve conflicten, vast. 
46.b Ter bevordering van de vreedzame oplos
sing van arbeidsconflicten dienen door de wetge
ver bemiddelings- en arbitrageprocedures te wor
den geschapen, waarvan de betrokken partijen op 
basis van vrijwilligheid gebruik kunnen maken. 
46.c De rechtmatigheid van de staking behoort 
door de onafhankelijke rechter te worden ge
toetst. Wetgeving terzake dient niet te worden 
bevorderd. 
46.d Bij de uitoefening van het stakingsrecht 
behoren aan werkwilligen geen belemmeringen 
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voor het verrichten van hun arbeidsprestatie in de 
weg te worden gelegd . Het verbod van bemidde
ling van werknemers door Gewestelijke Arbeids
bureaus, alsmede het verbod van uitzending of 
uitlening door uitzendbureaus en uitleenbedrijven 
aan ondernemingen, waar een arbeidsconflict is 
uitgebroken, dienen echter gehandhaafd te blij
ven. 
46.e De wet dient te regelen aan welke ambtena
ren het recht op collectieve actie niet toekomt. 
Aan ambtenaren mag het recht op collectieve 
actie op geen andere gronden worden ontzegd 
dan door het Europees Sociaal Handvest is toege
laten, dus uitsluitend in gevallen waarbij door 
collectieve actie vitale publieke belangen worden 
bedreigd. Voor die ambtenaren aan wie dit recht 
niet toekomt dient een sluitende wettelijke arbitra
geregeling te worden vastgesteld . 
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IV 

SOCIAAL BELEID DOOR ECONOMISCH HERSTEL 
EN HERVERDELING VAN ARBEID 

• 38 Plaatsbepaling 

Het CDA wil in de periode 1986-1990 meer men
sen uitzicht bieden op werk. Daarnaast wil het 
zich inzetten voor een houdbaar stelsel van socia
le zekerheid. Dat zal een enorme inspanning ver
gen. 
Er is met name dankzij het gevoerde regeringsbe
leid een eerste herstel zichtbaar. De werkloosheid 
groeit niet meer en neemt zelfs af. De werkgele
genheid in bedrijven trekt voor het eerst sedert 
jaren weer aan. Er zullen in de komende vier jaar 
echter weer 200.000 toetreders extra op de ar
beidsmarkt komen. 
De crisis van de jaren tachtig is veel ingrijpender 
dan een te ver doorgegroeid financieringstekort 
waarvoor pijnlijke ombuigingen noodzakelijk wa
ren en die hun vertaling kregen in lagere inko
mens en dalende uitkeringsniveaus. Dit leidde tot 
ernstige teleurstellingen bij langdurig werkzoe
kenden en vaak tot verbittering bij uitkeringsge
rechtigden . De recessie komt vooral naar voren in 
het werkloosheidsvraagstuk maar is in wezen veel 
uitgestrekter. Achter de financieel-economische 
verschijningsvorm van de problemen gaat een 
levensstijl schuil, die bij analyse van de huidige 
sociaal -economische situatie niet veronacht
zaamd mag worden. De crisis is een directe weer
spiegeling van de wijze waarop in de afgelopen 
decennia de maatschappij is ingericht. 
In de jaren zestig en zeventig is geleidelijk aan de 
opvatting gegroeid dat de overheid - en daarmee 
de politiek - voor al het gezamenlijke dient zorg 
te dragen. Daardoor ontstond een verwachtings
patroon dat 'Den Haag' het sociaal-economisch 
leven in belangrijke mate moet sturen. Taken en 
verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties werden beïnvloed 
of soms zelfs ondergeschikt gemaakt aan de re
gel- en sturingspretenties van de overheid. 
Vaak onbedoeld had dit voor burgers en hun orga
nisaties een grotere afhankelijkheid van het over
heidshandelen tot gevolg . Hun eigen speelruimte 
en verantwoordelijkheidsbeleving werd daarmee 
echter beperkt. Het besef dat maatschappelijke 
organisaties de samenbindende kracht tussen 
mensen vormen, vervaagde. 
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Sociaal-economisch en 
financieel beleid 

Zodoende kregen anonim iteit en collectiviteit in 
de samenleving de overhand. Deze processen 
gingen gepaard met professionalisering van de 
maatschappelijke zorg en institutionalisering en 
economisering van het maatschappelijke leven. 
Positief was de uitbreiding van het aantal voorzie
ningen en de bredere toegankelijkheid . Negatief 
was, dat de verantwoordelijkheid en de financie
ring hiervan door burgers en maatschappelijke 
organisaties steeds vaker aan de overheid werden 
toebedeeld . 
Dit mechanisme van afwentelen leidde tot scheef
groei, die zich niet alleen uitte in een betaaIbaar
heidsvraagstuk, maar ook in een aantasting van 
verantwoordelijkheidsbesef van de burger en in 
een verlammende uitstraling op de vernieuwings
drang en pluriformiteit van de samenleving . 
De laatste jaren voltrekt zich, door nieuwe inzich
ten en koerswijzigingen in het beleid, een duidelij
ke kentering. 

De internationale crisis - rechtstreeks van in
vloed op de economische situatie van ons land -
maakte de onbetaalbaarheid en daarmee de 
kwetsbaarheid van de verzorgingsstaat zichtbaar. 
Tevens leidde deze situatie tot het besef dat het 
perspectief van de samenleving in belangrijke 
mate bepaald wordt door de wijze waarop de 
menselijke verantwoordelijkheid in de maat
schappij vorm krijgt. 
In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met 
het anders vorm geven aan de solidariteit binnen 
het maatschappelijk bestel. In deze zo groeiende 
maatschappijvorm is het niet langer de overheid 
die boven alles verantwoordelijk is voor sociale 
(meestal geprofessionaliseerde) zorg en spreekt 
het niet vanzelf dat de overheid verantwoordelijk 
gesteld wordt voor alle tekorten in de samenle
ving. Het accent op de eenzijdige gerichtheid op 
'Den Haag' zal verlegd worden naar initiatieven 
die werkelijk gedragen zullen worden door bur
gers en hun maatschappelijke organisaties. 
Dat dient bereikt te worden door een zorgvuldige 
herverdeling van taken en verantwoordelijkheden 
tussen overheid, maatschappelijke organisaties 
en burgers, door huidige taken van de overheid 
zo mogelijk te laten uitvoeren door het bedrijfsle
ven, door de kwaliteit van de regelgeving te ver
beteren, de overheidstaken op decentraal niveau 
te ontwikkelen en uit te voeren, maar ook door 
het leggen van een geringer beslag van de over-
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heid op de financiële middelen van de burger. 
Erkend behoort te worden dat door de onbaat

zuchtige wijze, waarop decennia lang verzorgen
de, opvoedende en ondersteunende taken zijn 
vervuld in de onbetaalde sector van onze samen
leving, onze welvaart en ons welzijn mede zijn 
opgebouwd. 
Het is van het grootste belang dat deze onbetaal
de arbeid niet tussen 'wal en schip' geraakt, maar 
mede opgenomen wordt in de herverdeling van 
onbetaalde en betaalde arbeid voor mannen en 
vrouwen. Het welzijn van onze samenleving zal 
ten zeerste geschaad worden als we geen oog 
hebben voor in het bijzonder de verzorgende ta
ken ten aanzien van kinderen, bejaaren en gehan
dicapten. 

Ook in een vernieuwde zorgzame maatschappij 
houdt de overheid een belangrijke functie . Die 
functie kan evenwel niet gelegen zijn in een alom
vattende zorg voor de burger. Zij ligt met name in 
het waarborgen van een materiële en immateriële 
basis van bestaan. Daartoe rekent het CDA vooral 
de zorg voor de positie van de laagste inkomens, 
zoals b.V. de bejaarden met alleen een AOW-uitke
ring of een klein pensioentje en de gezinnen en 
alleenstaanden, waar slechts een minimum-inko
men binnenkomt (de echte minima). Daarnaast 
wil het CDA een perspectief bieden voor (langdu
rig) werklozen en het voeren van een zodanig 
beleid, dat lusten en lasten, rechten en plichten 
weer met elkaar in overeenstemming komen. Op 
het sociaal-economisch terrein vraagt dat om een 
benadering waarbij de verantwoordelijkheid van 
mensen binnen hun eigen leef- en werkwereld 
wordt verruimd. 

Collectieve solidariteit en het invullen van ver
antwoordelijkheid door een anonieme overheid 
moeten zoveel mogelijk worden omgezet in nieu
we, herkenbare vormen van onderlinge verbon
denheid, betrokkenheid en intermenselijke ver
houdingen. Wat werkelijk nodig is, is een nieuw 
fundament voor een verzorgingsmaatschappij 
die houdbaar is en daardoor echte zekerheid ver
schaft. 

• 39 Meer werkgelegenheid 

Aan de enorme werkloosheidsstijging is tijdens 
de laatste kabinetsperiode een einde gekomen. 
Dat neemt niet weg dat nog zeer velen van werk 
zijn verstoken . Vooral de positie van langdurig 
werklozen en jongeren baart zorgen. Het CDA wil 
daarin niet berusten . Centrale doelstelling voor 
het beleid in de periode 1986-1990 is meer werk
gelegenheid. 

De bevordering van de werkgelegenheid kan 
niet geïsoleerd worden beschouwd van het inter
nationale economisch tij. Economische groei en 
daarmee de ontwikkeling van de welvaart zijn in 
een open economie als de Nederlandse, in over
wegende mate afhankelijk van de internationale 
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conjunctuur waarop wij vaak geen directe greep 
hebben. Deze bron van voortdurende onzekerheid 
beïnvloedt al onze pogingen om de crisis te be
heersen. Veel nadrukkelijker zal Europa (en Neder
land daarbinnen) in de komende jaren geconfron
teerd worden met de afhankelijkheid van mondia
le economische ontwikkelingen. 
Ontwikkelingssamenwerking heeft weinig zin 
wanneer we ook niet die elementen in onze eco
nomie aanpakken die de ontwikkeling daar in de 
weg staan . Dit betekent dat belemmeringen voor 
een vergroting van de invoer uit ontwikkelingslan
den weggenomen moeten worden. 
Technologische ontwikkelingen zullen de mondia
le samenleving snel een ander aanzien geven. 
Sociale aspecten en maatschappelijke aanvaar
ding van technologische innovatie vragen de volle 
aandacht. Informatie-technologie, micro-electro
nica, bio-technologie en robottisering zullen de 
inrichting van het produktieproces in hoge mate 
bepalen . Permanente vernieuwing van produktie
structuren, inclusief de daarbij benodigde scho
ling, is een eerste voorwaarde om in te kunnen 
spelen op de economie van morgen. 
Met zorg moet gekeken worden naar de Europese 
aansluiting op het terrein van de technologische 
vernieuwing. Thans maken Japan en de Verenig
de Staten een snellere ontwikkeling door dan Eu
ropa . 
De vrees is gerechtvaardigd, dat indien binnen 
Europa niet versneld de krachten worden gebun
deld, de aansluiting wordt gemist. Het is daarom 
van eminent belang dat Nederland zelf en in Euro
pees verband in het innovatie-proces een initië
rende rol speelt. Met kracht dient (gezamenlijke) 
research te worden ontwikkeld en de resultaten 
daarvan moeten worden geïntroduceerd in het 
produktieproces en onderwijsbestel. Overheid, 
bedrijfsleven en wetenschap zullen hun krachten 
moeten bundelen om de voortgang te bevorderen 
op dit terrein . Een Europees technologisch beleid 
kan in dit stadium niet langer worden gemist. 

Behalve een toenemende internationale inter
dependentie en een versnelling van technologi
sche vernieuwing is de ontwikkeling van relatief 
lage energieprijzen van wezenlijk belang voor de 
economische ontwikkeling van ons land. Een ver
dergaande besparing van energie en een diversifi
catie van energiebronnen zijn voor het reduceren 
van mogelijke risico's noodzakelijk. Gelet op de 
afhankelijkheid van onze economie van het bui
tenland en de daaruit voortvloeiende onzekerheid, 
is het van belang dat onze nationale economie 
verder wordt versterkt. Als buffer tegen mogelijke 
internationale recessieve tendenties, dienen de 
weerstand en het groeivermogen van onze econo
mie verder hersteld te worden . 

Economische groei is noodzakelijk voor de cen
trale doelstelling van het beleid: meer werkgele
genheid. Hierdoor wordt tevens een reëler finan
cieel draagvlak gecreëerd om onze collectieve 
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voorzieningen op peil te houden, waaronder de 
sociale zekerheid. In dit program is uitgegaan van 
een economische groei van 2%. Het moet moge
lijk zijn, dat er mede door de in dit programma 
aangekondigde maatregelen, een grotere groei 
wordt gerealiseerd, maar het CDA acht het op dit 
moment - mede gelet op de onzekerheid omtrent 
de kracht van het internationaal economisch her
stel- niet verantwoord om ons rijk te rekenen en 
al bij voorbaat van zo'n hogere groei-veronder
stelling uit te gaan. 
Economische groei en in samenhang daarmede 
de bevordering van de werkgelegenheid zijn te 
bereiken wanneer via een geïntegreerde aanpak 
de structuur van het bedrijfsleven wordt versterkt 
en, ten behoeve daarvan, de collectieve uitgaven 
een minder omvangrijk beslag leggen op het na
tionaal inkomen. Omdat de veronderstelde econo
mische groei ontoereikend is voor een substan
tiële oplossing van het werkloosheidsvraagstuk 
dient de beschikbare arbeid op een meer creatieve 
wijze te worden herverdeeld. 

Voor versterking van de positie van het bedrijfs
leven en daarmee de werkgelegenheid zijn inno
vatie, kosten matiging en flexibiliteit randvoor
waarden. De overheid kan in dit verband slechts 
een voorwaardenscheppende rol spelen. De so
ciale partners zullen in de bedrijven het beleid 
nader vorm moeten geven. Via een offensieve 
strategie dienen de steeds verschuivende groei
potenties in de economie opgespoord en produk
tief gemaakt te worden in de ondernemingen. De 
overheid bevordert dit proces door het zogenaam
de aandachtsgebiedenbeleid te intensiveren. 

Kostenmatiging in het bedrijfsleven is noodza
kelijk voor structureel herstel. Ook tegen de ach
tergrond hiervan, zal een verder herstel van de 
werkgelegenheid slechts mogelijk zijn, wanneer 
werkgevers en werknemers bereid zijn om een zo 
groot mogelijk deel van de loonruimte aan te wen
den voor arbeidsduurverkorting, gepaard gaande 
met het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. 
Het CDA acht het van belang dat prioriteit wordt 
toegekend aan 'werk boven inkomen'. Het beleid 
behoort een dringend appèl op de sociale part
ners in te houden, de lonen in de marktsector niet 
te verhogen, maar waardevast te houden; slechts 
door het huidige koopkrachtniveau ook voor de 
komende jaren als uitgangspunt te nemen en ad
ditionele loonruimte aan te wenden voor arbeids
duurverkorting, moet het mogelijk zijn de werk
loosheid verder te beteugelen. 
De overheid zal, afhankelijk van de ontwikkeling 
van het proces van arbeidsduurverkorting, een 
inspanning verrichten door in haar beleid een 
zwaarder accent te leggen op belasting- en pre
mieverlaging. 

Wanneer in de marktsector terughoudendheid 
wordt betracht met de aanpassing van de lonen 
kan er ook een verband blijven bestaan met de 
inkomensontwikkeling in de collectieve sector. 
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Na een periode van noodzakelijke extra matiging 
streeft het CDA ernaar in de periode 1986-1990 
ook in de huidige collectieve sector de lonen en 
uitkeringen op het huidige koopkrachtpeil te 
handhaven. De waardevastheid van deze inko
mens moet worden gerealiseerd door een combi
natie van nominale verhogingen en premie- en 
belastingverlaging. 
Voor het overleg met de organisaties van over
heidspersoneel betekent dit dat de overheid als 
werkgever het uitgangspunt zal hanteren van 
waardevastheid. Het overleg met de bonden dient 
verder te worden uitgebouwd, analoog aan de 
situatie in het bedrijfsleven. Met inachtneming 
van het door kabinet en parlement voorgestelde 
budget, komen daarbij werkgelegenheid en inko
mensontwikkeling nadrukkelijk in samenhang aan 
de orde. Tegen de achtergrond van een economi
sche groei-verwachting van tenminste 2% moet 
het na afronding van de herziening van het socia
le-zekerheidsstelsel, voor de periode 1986-1990 
mogelijk zijn de doelstelling van een waardevast 
inkomen ook voor uitkeringsgerechtigden te ver
wezenlijken. Dit betekent onder meer, dat AOW
uitkeringen alsmede uitkeringen bij ziekte, werk
loosheid en arbeidsongeschiktheid - die in de 
afgelopen jaren ingrijpend zijn aangepast - in de 
komende jaren op het huidige (reële) niveau ge
handhaafd kunnen blijven. 
Mocht onverhoopt de economische groei lager 
uitvallen, dan wordt het beleid gericht op handha
ving van koopkrachtbehoud van de echte minima. 

De met het grote financieringstekort samenhan
gende rente- en aflossingsverplichtingen van de 
overheid vormen, zoals onder meer uit de recente 
miljoenennota bleek, een reële bedreiging voor 
de uitoefening van wezenlijke overheidstaken en 
daarmee indirect voor het economisch herstel. 
Daarom zullen de collectieve uitgaven jaarlijks 
met ten minste 1% van het nationale inkomen 
worden teruggebracht. 
Het financieringstekort wordt jaarlijks met mini
maal een half procent (bij een economische groei 
van 2% of minder) en maximaal met 1% van het 
nationaal inkomen verminderd. 
Daarboven moet ook de verwachte daling van de 
aardgasinkomsten met circa '12% per jaar worden 
opgevangen alvorens er ruimte is voor belasting
en premieverlaging. Gelet op de doelstelling van 
het CDA de inkomens in de collectieve sector 
waardevast te houden, zal de bezuiniging minder 
dar) in de periode 1982-1986 in de sfeer van de 
ambtenaren-salarissen en uitkeringen gezocht 
kunnen worden. 
Overigens wordt dankzij de inspanningen in de 
huidige kabinetsperiode de ombuigingstaakstel
ling verlicht doordat in de meerjarenramingen al 
een daling met ca een '12% per jaar voorzien is. Op 
dit moment ramen wij de in totaal benodigde om
buigingstaakstelling (exclusief de afbouw van de 
WIR, zie artikel 14) op elf miljard gulden. 
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De bestrijding van fraude op de terreinen van 
belasting en sociale zekerheid zal in de komende 
periode grote aandacht vragen. Hiermee zijn om
vangrijke bedragen gemoeid : door intensief ge
bruik van de in dit programma genoemde maatre
gelen is een taxatie t.a .v . een opbrengst bij de 
fraudebestrijding van twee à vier miljard gulden 
in de periode 1986-1990 niet te optimistisch. Deze 
bedragen kunnen een rol spelen zowel bij het 
realiseren van een verdere verlaging van het fi
nancieringstekort totten hoogste 1 % per jaar, als 
bij de vermindering van de belasting- en premie
druk voor de burger. 

De vernieuwing van de samenleving vraagt om 
een herbezinning op taken en verantwoordelijkhe
den. De te grote verwachtingen van de politiek 
hebben teleurstellingen gebracht. 
Differentiatie en pluriformiteit kunnen niet gedijen 
in een klimaat waarin de overheid het streven 
naar het gemeenschappelijk welzijn monopoli
seert. De eigen verantwoordelijkheid van maat
schappelijke organisaties moet worden versterkt. 
Daarom acht het CDA het noodzakelijk dat de so
ciale partners zelf op terreinen als inkomensbe
leid, herverdeling van arbeid en onderdelen van 
de sociale zekerheid, in belangrijke mate het be
leid bepalen. 

ARTIKELEN 

• 40 Economische orde 

1. Het CDA streeft naar een economische orde 
waarin onderlinge zorg en mede-verantwoorde
lijkheid gestalte krijgen in voor burgers herkenba
re maatschappelijke verbanden . De georiënteerde 
markteconomie, dat wil zeggen een economie die 
genormeerd wordt door sociaal en ecologisch 
verantwoorde voorwaarden en niet ten koste gaat 
van de ontwikkelingslanden, vormt hiervoor het 
uitgangspunt. 
2. De overheid draagt de eerste verantwoorde
lijkheid voor het macro-economisch beleid, dat 
gericht is op economische groei en meer werkge
legenheid . De overheid creëert de randvoorwaar
den waardoor de doelstellingen van economische 
groei en meer werkgelegenheid optimaal kunnen 
worden gerealiseerd. Op basis van die randvoor
waarden zijn die sociale partners nauw betrokken 
bij C.q. verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 
vaststelling en uitvoering van het sociaal-econo
misch beleid. Een intensieve dialoog is noodzake
lijk voor de onderlinge afstemming van het over
heidsbeleid en het beleid van sociale partners. 
3. In kaderscheppende zin komen in het overleg 
tussen overheid en sociale partners vraagstukken 
aan de orde zoals inkomensontwikkeling, inko
mensverhoudingen en herverdeling van arbeid, 
ook die van mannen en vrouwen . Belangrijke pun
ten van overweging zijn hierbij het versterken van 
de economische structuur, het creëren van voor
waarden voor arbeidsduurverkorting en het weg-
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nemen van knelpunten op de arbeidsmarkt. De 
kaders dienen nadrukkelijk decentraal nader te 
worden ingevuld. 
4. Werkgevers en werknemers(organisaties) dra
gen met inachtneming van het in artikel 2 gestel
de, de verantwoordelijkheid voor de loonvorming 
en het beleid t.a.v. herverdeling van arbeid in de 
marktsector. Behoudens in geval van acute eco
nomische calamiteiten (bijvoorbeeld een energie
crisis). wordt niet in de onderhandelingen inge
grepen . 
5. De overheid draagt eind-verantwoordelijkheid 
voor de inkomenspositie van de minima. Dit be
leid wordt door de overheid in overleg met de 
sociale partners ontwikkeld. 
6. Overeenkomstig de overlegsituatie in het be
drijfsleven voert de overheid, binnen de daartoe 
gegeven budgettaire ruimte, onderhandelingen 
met de organisaties van overheidspersoneel over 
het te voeren werkgelegenheids- en inkomensbe
leid in de overheidssector. 
7. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
en inrichting van de werknemersverzekeringen in 
de sociale zekerheid berust in belangrijke mate bij 
de sociale partners; na afronding van de stelsel
wijziging worden de uitvoering en inrichting van 
de werknemersverzekeringen (WW, WWV, ZW, 
WAO) overgeheveld naar de sociale partners. 
8. Het arbeidsmarkt-, arbeidsvoorzieningen- en 
arbeidsomstandighedenbeleid wordt, behoudens 
door de overheid te stellen randvoorwaarden, 
door de sociale partners zelf ontwikkeld en uitge
voerd. Ten aanzien van het abeidsvoorzieningen
beleid streeft het CDA naar een tripartite beheers
structuur (werknemers, werkgevers, overheid) . 
9. Werknemers dienen meer betrokken te wor
den bij en mede-verantwoordelijkheid te dragen 
voor het ondernemingsgebeuren. In dit kader 
wordt de mogelijkheid geschapen verder te gaan 
dan de Wet op de Ondernemingsraden voor
schrijft, indien dit door de CAO-partijen wordt 
overeengekomen . 
Voorts verdient intensivering van het overleg tus
sen Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur 
en Ondernemingsraad aanbeveling . 
Naast de verdieping en betrokkenheid is het te
vens gewenst nieuwe vormen van medezeggen
schap C.q. bestuur van werknemers in de onder
neming zo nodig via wettelijke aanpassingen te 
stimuleren. In dit kader past de instelling van nieu
we rechtspersonen zoals de werknemersvennoot
schap. Adequate sociale verzekeringsregelingen 
zijn daarbij voorwaarde. Ook de overheid als 
werkgever schept zodanige voorwaarden, dat de 
dienstcommissies naar behoren kunnen functio
neren . 

• 41 Meer werkgelegenheid 

10. In het economisch beleid heeft meer en 
duurzame werkgelegenheid hoge prioriteit. Ver-
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groting van de economische groei is hierbij een 
belangrijk hulpmiddel. Nadrukkelijke aandacht 
verdient de ontwikkeling van arbeidsintensieve 
sectoren. In dit kader is het noodzakelijk dat naast 
beperking of achterwege blijven van loonkosten
stijgingen getracht wordt via verlaging van de 
premies de positie van de factor arbeid te verster
ken. 
11. De Nederlandse overheid onderneemt in 
Europees verband initiatieven om te komen tot 
een geïntegreerd Europees technologisch beleid. 
Een dergelijk geïntegreerd beleid komt tot stand 
door met (Europese) bedrijven (sectoren) veelbe
lovende basistechnologieën programmatisch ver
der te ontwikkelen in samenwerking met Europe
se kenniscentra. Gemeenschappelijke onderzoek
centra van de EG (GCO's) dienen meer en meer 
ingezet te worden voor versterking van industriële 
technologieën in Europa. Het belang wordt onder
kend dat sociale partners nadrukkelijk betrokken 
worden bij de beleidsontwikkeling op technolo
gisch gebied. 
Vakbeweging, werkgeversorganisaties en over
heid overleggen op nationaal niveau over techno
logische ontwikkelingen op (midden)lange ter
mijn met de daaruit voortvloeiende consequen
ties o.m. voor werkgelegenheid. 
De Europese Gemeenschap behoeft zodanige 
openheid en dusdanige communicatie-patronen 
in een werkelijk gemeenschappelijke markt, dat 
technologische innovatie bevorderd wordt. Snelle 
harmonisatie en standaardisatie van Europese 
normen worden door Nederland in dit verband 
bepleit. Voorts wordt in het kader van het Euro
pees technologisch beleid gewerkt aan (het lance
ren van) grote projecten op het gebied van weten
schap en onderzoek. Innovatie moet anderzijds 
door meer kleinschalige en aangepaste technolo
gieën worden bevorderd. Daarbij kan worden ge
dacht aan risicodragende financiering. Met het 
oog op produktie van hoogwaardige goederen en 
diensten dienen fiscale faciliteiten gedurende de 
eerste levensjaren van een nieuw produkt te wor
den overwogen. Overheidsparticipatie, op basis 
van gelijkwaardigheid in de produktie van hoog
waardige goederen, wordt in beginsel niet afge
wezen. 
12. Nederland neemt initiatieven tot ontwikke
ling van een Europees conjunctuurbeleid; afhan
kelijk van de economische ontwikkeling dient een 
Europees stimulerend beleid gevoerd te worden. 
13. Permanente vernieuwing van produktie
structuren is noodzakelijk. Daartoe worden trans
ferpunten verder uitgebouwd en de toegankelijk
heid tot specialistische kennis, studie en vooron
derzoek verbeterd. 
Een groter deel van door de overheid gefinancier
de research-inspanning dient ingezet te worden 
ten behoeve van het produktief maken van re
search-resultaten. Nadrukkelijke aandacht in dit 
verband voor contract-research is geboden. 
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14. Via arbeidskostenmatiging wordt gestreefd 
naar versterking van het economisch draagvlak 
van het bedrijfsleven. In verband hiermee wordt 
uiterste terughoudendheid betracht bij het aan
passen van het wettelijk minimum-loon. Naarma
te het rendementsherstel vordert, vindt een her
bezinning op de vermogensoverdrachten aan het 
bedrijfsleven plaats. Dit kan ertoe leiden dat de 
WIR op termijn gefaseerd wordt afgeschaft; de 
daardoor vrijkomende middelen worden in gelijke 
delen aangewend voor lastenverlichting van be
drijven, reductie financieringstekort en lastenver
lichting van de burgers. 
Wanneer tot het niet continueren van de WIR 
wordt besloten, dient bij een alternatieve aanwen
dingswijze de mogelijkheid aan de orde te komen 
de lastenverlichting voor burgers (gedeeltelijk) 
aan te wenden voor de financiering van scholings
projecten. 
Bij de alternatieve aanwendingswijze van de WIR
middelen dienen voor de landbouw en het MKB 
herkenbare financiële faciliteiten getroffen te wor
den opdat de zorg voor de kleine bedrijvigheid en 
starters optimaal tot haar recht kan blijven komen. 
Onderzocht zal worden in hoeverre de huidige 
investeringspremieregeling een toegesneden in
strument is voor een gericht werkgelegenheidsbe
leid. 
15. De positie van de startende ondernemer 
dient te worden versterkt. Daarvoor is een samen
spel van maatregelen nodig. Adequate voorlich
ting en begeleiding behoren tot de primaire ver
antwoordelijkheid van branche-organisaties. De 
ontwikkeling van huisvestings- C.q. bedrijfsruim
tevoorzieningen wordt waar nodig door de over
heid in samenspel met het particulier initiatief 
(w.o. banken) bevorderd. Ter verkleining van de 
financiële risico's in de aanloopfase worden spe
ciale regelingen getroffen in de sfeer van belastin
gen en sociale premies. Hierbij kan gedacht wor
den aan in de tijd begrensde vrijstellingen. 
16. Vergroting van de economische groei wordt 
nagestreefd door de ontwikkelingscapaciteit van 
(nieuwe) produktiesectoren te activeren. Kansrijke 
activiteiten worden via het zgn. 'Aandachtsgebie
denbeleid' van de overheid tezamen met bedrij
ven en research-instituten ondersteund. De parti
cipatie van kleine ondernemingen hierbij verdient 
meer aandacht. Binnen het innovatieve aan
dachtsgebiedenbeleid krijgen activiteiten als mi
lieuproduktie, de ontwikkeling van energie-bespa
ringsapparatuur en produktie met een groot be
lang voor de verbetering van de economische 
structuur in de Derde-Wereldlanden extra aan
dacht. 
17. Het overheidsaankoopbeleid dient nadrukke
lijk benadrukt te worden als industrie-politiek in
strument in een internationale context. Er wordt 
met kracht gestreefd naar een Europees aanschaf
fingenbeleid. Dit moet reële kansen bieden voor 
het midden- en kleinbedrijf, dat toelevert aan de 
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overheid. Doorzichtigheid van overheidsmarkten 
is hiervoor een voorwaarde. Ten aanzien van het 
overheidsaanbestedingsbeleid dient dezelfde po
litiek te worden gevoerd. 
18. De overheid verleent een ondersteunende 
functie ten behoeve van export. In het bijzonder 
wordt aandacht besteed aan het kwaliteitsniveau 
van Nederlandse produkten en het coördineren 
van voorlichting . 
19. Het beleid ten aanzien van de overdracht 
van overheidstaken aan het bedrijfsleven dient in 
de komende periode versterkt en nader geconcre
tiseerd te worden. De effectiviteit van het over
heidshandelen zal kritisch worden doorgelicht, 
waarbij afgewogen wordt of taken van de over
heid (nog) als eigenlijke taken/functies gerekend 
behoren te worden. Uitbreiding van de betrokken
heid van het (georganiseerd) bedrijfsleven hierbij 
is daarvoor noodzakelijk. Nagegaan moet worden 
in hoeverre het concurrentienadeel voor het be
drijfsleven, dat schuilt in het feit dat overheids
diensten geen BTW in rekening brengen, kan wor
den verwijderd . Als onderdeel van de zogenaam
de Grote Operaties wordt jaarlijks aan de Kamer 
een voortgangsrapportage ten aanzien van priva
tisering gepresenteerd. 
20. Het regionaal-sociaal-economisch beleid is 
erop gericht de regionale economische structuur 
te versterken en daarmee de werkgelegenheid te 
vergroten. Het regionaal beleid krijgt gestalte via 
een 'regio-eigen' aanpak, waardoor meer bij spe
cifieke mogelijkheden kan worden aangesloten. 
De kwetsbaarheid van de grensregio's mag bij de 
invulling van het regionaal beleid niet uit het oog 
verloren worden. 
Decentralisatie van bevoegdheden en de daarbij 
behorende middelen van het rijk naar de regio's 
is hiervoor noodzakelijk. De samenwerking die 
bestaat tussen werknemers- en werkgeversorga
nisaties, lagere overheden, regionale ontwikke
lingsmaatschappijen en -kenniscentra (transfer
punten) en Kamers van Koophandel worden geïn
tensiveerd. Afhankelijk van de specifiek provincia
le situatie, kan besloten worden tot oprichting 
van een provinciale SER. 
20.a Een efficiënt vergunningen-verstrekkings
beleid wordt van groot belang geacht; concentra
tie van de vergunningenverstrekking is hiervoor 
noodzakelijk. Voorts dient de infra-structurele ont
sluiting van industrieterreinen in het overheidsbe
leid tot uiting te komen. 

Werkgelegenheid en inkomen 

• 42 Herverde/ing van werk 
21. De onaanvaardbaar hoge (jeugd)werkloos
heid en de verwachtingen ten aanzien van het 
arbeidsaanbod in de komende jaren, onder meer 
van gehuwde vrouwen, vereisen een beleid ge
richt op verdergaande herverdeling van de be
schikbare arbeid. De overheid aanvaardt haar ver-
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antwoordelijkheid als werkgever en vervult een 
voortrekkersrol bij haar eigen herverdeling van 
beschikbare arbeid, zulks in goed overleg met 
betrokken werknemersorganisaties. De overheid 
bevordert daarnaast in algemene zin herverdeling 
(b.v. door het belasting- en premie-instrument) in 
de marktsector. 
Initiatieven om schoolverlaters aan banen en 
scholing te helpen worden zodanig financieel ge
steund, waarbij gebruik kan worden gemaakt van 
creatieve en tot nu toe onconventionele oplossin
gen. 
De overheid richt zich met name op de categorie 
langdurig werklozen, langer dan één jaar. Ook na 
1986 moet het zgn . 'Startplan' gecontinueerd wor
den (met name voor jongeren die langer dan een 
jaar werkloos zijn) . 
22. Belemmeringen voor het proces van herver
deling van arbeid worden weggenomen. Arbeids
tijdverkorting moet in overleg met de sociale part
ners op flexibele wijze gerealiseerd worden . In dit 
verband verdienen naast een verkorting van de 
gemiddelde arbeidsduur, onder meer door verlen
ging van de bedrijfstijd en educatief verlof, het 
creëren van meer deeltijdbanen, flexibele pensio
nering en beperken van overwerk aandacht. 
23. Bij de aanpak van de werkloosheid dient 
daarbij ook gebruik gemaakt te worden van crea
tieve en onconventionele oplossingen. De over
heid streeft naar een zodanige verbetering van de 
arbeidsmarktpositie van (jeugdige) langdurig 
werklozen en vrouwen die terugkeren op de ar
beidsmarkt, dat blijvende arbeidsparticipatie mo
gelijk wordt. Stimuleren van particuliere en ge
meentelijke initiatieven in dezen verdient meer 
aandacht . 
Dit beleid wordt samen met de sociale partners 
ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij wordt gedacht 
aan zaken als intensivering van scholingsfacilitei
ten, werkerva ri ngs-praktijkerva ri ngsplaatsen, 
groeibanen en het 'brugjaar' voor schoolverlaters. 
Het is noodzakelijk de talloze subsidieregelingen 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
genheid te stroomlijnen en zo mogelijk te decen
traliseren. Uitgangspunt voor subsidieverlening 
is de duur van de werkloosheid. Onderzoek wordt 
ingesteld naar de reële werkloosheid onder vrou
wen, per leeftijdsgroep, en naar de motieven om 
wel of niet aan de betaalde arbeidsmarkt deel te 
nemen. 
24. In de overheidssector zal in de periode 1986-
1990 de gemiddelde jaarlijkse arbeidsduur in tota
liteit met 10% moeten worden teruggebracht. Zes 
procent daarvan kan gerealiseerd worden door 
het proces van globale arbeidsduurverkorting. 
Voorts is grootschalige omzetting van volledige 
banen in deeltijdarbeid, groeibanen en bredere 
doch flexibele invoering van de 32-urige werk
week voor nieuwe toetreders en voor werknemers 
van 50 jaar en ouder, op vrijwillige basis noodza
kelijk. Tevens dient ruimte geschapen te worden 
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voor uitbreiding van scholingsmogelijkheden 
voor werknemers. Deze doelstelling en het daar
voor noodzakelijke beleid dienen onderwerp van 
overleg te zijn tussen overheid en organisaties 
van overheidspersoneel. Daarbij wordt gestreefd 
naar 'raamafspraken' die op decentraal niveau 
nader kunnen worden ingevuld. Daartoe wordt 
een meerjarenstrategie geformuleerd. 
Uitgangspunt dient een zo groot mogelijke herbe
zetting te zijn. Daarbij worden afspraken gemaakt 
die tot een herbezetting van globaal 70% leiden. 
Arbeidsduurverkorting mag niet tot een dusdani
ge situatie leiden dat te vergaande inkomenscon
sequenties voeren tot een gedwongen deelname 
aan het arbeidsproces door beide partners. Zij zal 
derhalve in relatie staan tot de arbeidsduur van 
één of soms van beide partners. 
25. Om het verdelingsbeleid binnen de overheid 
gunstig te bevorderen wordt nagegaan in hoever
re de huidige formatieplaatsen-methodiek vervan
gen kan worden door een systematiek waarbij 
overheidsdiensten op basis van een toe te kennen 
budget zelfstandig de inzet van arbeid kunnen 
afstemmen op het te verrichten takenpakket met 
daaraan gekoppeld een verantwoording achteraf 
voor de beschikbaar gestelde budgetten. 
26. De verkorting van de gemiddelde arbeids
duur in de marktsector is primair een aangelegen
heid van de onderhandelende partijen. De over
heid bevordert dit proces door in haar beleid meer 
accent te geven aan vermindering van premie- en 
belastingdruk, waardoor het koopkrachtverlies 
per saldo beperkt of (voor de minima) zo mogelijk 
achterwege kan blijven. Bij voortgaande verkor
ting van de arbeidstijd wordt alleenverdieners op 
minimumniveau een netto-inkomen gewaar
borgd, waarvan beide partners kunnen bestaan, 
zodat koopkrachtverlies in ieder geval voor één 
leefeenheid (zeker voor minima) achterwege of 
tenminste beperkt blijft. 
26.a Speciale aandacht verdient binnen het be
leid de positie van tijdelijke werkers (oproepcon
tracten) en thuiswerkers. 
27. De klooftussen onderwijs en arbeidsorgani
satie dient overbrugd te worden. Hierbij wordt 
gedacht aan intensivering van de beroepsoriënta
tie, uitbreiding van de opleidingsstructuur en leer! 
arbeidsplaatsen in bedrijven en instellingen, en 
verbreding van het KMBO. 
Met betrekking tot de leeftijdsgroep van 16- tot 
18-jarigen ligt de nadruk op scholing. In dit kader 
wordt met schoolverlaters tot 18 jaar als regel 
geen arbeidscontract afgesloten zonder leerover
eenkomst. Het is gewenst dat er meer bedrijfs
scholen worden gevestigd; zo nodig ondersteunt 
de overheid deze bij de oprichting en let daarbij 
op de flexibiliteit die de opleiding biedt. 
Voorts is een permanente actualisering van oplei
dingspakketten van de Centrale Vakopleiding voor 
Volwassenen noodzakelijk. De centra voor be
roepsoriëntatie en beroepsoefening worden ten 
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behoeve van langdurig werklozen en laag opgelei
den gesteld hun brugfunctie tussen maatschappij 
en arbeidsorganisatie te vervullen. 
Ten slotte zal ook een verdere uitbreiding van sta
geplaatsen de nodige aandacht moeten krijgen. 
Specifieke jeugdplannen en scholingsprojecten 
waarin tijdelijk werk wordt aangeboden dienen 
gepaard te gaan met een nadrukkelijke inspan
ning om aansluitende arbeidsparticipatie te reali
seren, met name voor kansarme jongeren. 
28. Ten behoeve van langdurig werklozen wor
den terugploegprojecten bevorderd. Terugploeg
projecten dienen niet beperkt te blijven tot de 
bouwnijverheid. Deze activiteiten mogen de ont
wikkeling van duurzame werkgelegenheid niet in 
de weg staan. 
29. De inschakeling van met name langdurig 
werklozen via tijdelijk werken met behoud of met 
behulp van uitkering wordt bevorderd. 
30.a Teneinde te stimuleren dat mensen vrijwilli
gerstaken in diverse takken van het maatschappe
lijk leven verrichten, dienen daartoe belemmeren
de factoren (te grote onkosten, het niet verzekerd 
zijn) te worden weggenomen. 
30.b Een geïntegreerde aanpak ter verbetering 
van de positie van de vrouw zal moeten worden 
nagestreefd. In dit kader moet worden gestreefd 
naar: 

een regeling van ouderschapsverlof in Neder
land; 
voldoende kinderopvang; 
maatregelen met betrekking tot ongewenste 
intimiteiten voorzover dit ligt op het terrein 
van de overheid; 
bevorderen dat het onderwijs gericht is op 
roldoorbreking en het voor vrouwen en meis
jes toegankelijk maken van niet voor hen tradi
tionele beroepen . 

• 43 Inkomensontwikke!ing 
31. Een gematigde loonkostenontwikkeling is 
noodzakelijk voor duurzaam herstel van het be
drijfsleven en beperking van de collectieve uitga
ven. Met het oog op de wenselijkheid van voort
gezette arbeidskostenmatiging en tegen de ach
tergrond van noodzakelijke ombuigingen, ziet het 
CDA in de komende kabinetsperiode slechts ruim
te voor verhoging van het wettelijk minimumloon 
en de daaraan gekoppelde uitkeringen, voorzover 
deze gericht is op handhaving van koopkracht. 
32. Het beleid is erop gericht, bij een economi
sche groei van 2%, de koopkracht - in het bijzon
der van de minima - te behouden. Indien dit door 
tegenvallende economische groei onverhoopt 
niet mogelijk is, worden aanvullende maatregelen 
tot bescherming van de koopkracht van de echte 
minima getroffen. 
33. Er worden - mede gelet op het belang van 
arbeidsduurverkorting - geen andere specifieke 
maatregelen getroffen t.a.v. de minimum-jeugdlo
nen. 
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34.a De inkomensontwikkeling van het over
heidspersoneel wordt bepaald in de onderhande
lingen tussen de overheid als werkgever en de 
ambtenarenorganisaties. Als randvoorwaarde 
geldt hierbij het door het kabinet en parlement 
vastgestelde budget. Bij verschil van mening in 
bedoeld overleg wordt de geschillen-adviescom
missie ingeschakeld. 
34.b In haar rol als werkgever slaat de overheid 
bij het onder a. bedoelde overleg acht op de ar
beidsmarktverhoudingen, de kwaliteit van de 
werkgelegenheid in de overheidssector en de in
komensontwikkeling in de private sector. Een na
drukkelijke afweging ten aanzien van werkgele
genheid bij de overheidssector enerzijds en de 
inkomensontwikkeling anderzijds is noodzakelijk. 
34.c In het overleg dat de overheid als werkge
ver met de organisaties van overheidspersoneel 
voert, is voor haar waardevastheid in het kader 
van de inkomensontwikkeling uitgangspunt. Dit 
laat onverlet het zgn . incidenteel (de periodieken) 
en de consequenties van het pakketvergelijkend 
onderzoek. 
34.d Er wordt naar gestreefd binnen afzienbare 
tijd de resultaten van het pakketvergelijkende on
derzoek in te voeren . 
35. De vrijheid van partners in een samenle
vingsverband om te kiezen wie er in welke mate 
deelneemt aan de betaalde arbeidsmarkt, wordt 
gewaarborgd. 
36. Mede gezien de betrokkenheid van werkne
mers bij de onderneming stimuleert de overheid 
winstparticipatie via de fiscale weg . Deelneming 
van werknemers in het ondernemingsvermogen 
wordt aangemoedigd. 

• 44 Sociale zekerheid 

37. Wij gaan ervan uit dat na afronding van de 
stelselwijziging, welke voor de kabinetsperiode 
1982-1986 is voorzien, de uitkeringenniveaus in 
de komende jaren kunnen worden gewaarborgd. 
In de volgende kabinetsperiode wordt het sociale 
zekerheidsstelsel nader ontwikkeld opdat de so
cial e zekerheid: 
- mensen meer dan tot nu toe het geval is, acti

veert; 
- de flexibiliteit van de arbeidsmarkt vergroot; 
- oneigenlijk gebruik (grijs circuit) en misbruik 

(zwart circuit) wordt tegengegaan . 
Voorts dienen de toepasbaarheid van de sociale 
zekerheid op uiteenlopende arbeidstijden en de 
ve rscheidenheid aan samenlevingsvormen te 
worden vergroot, terwijl daarnaast aandacht ge
schonken moet worden aan de rechtvaardigheid 
van toetredingscriteria. 
38.a Met het oog op de demografische ontwikke
ling wordt met spoed een integrale pensioenstu
die gestart met inbegrip van de mogelijkheden tot 
een flexibele pensionering . Vooruitlopend hierop, 
mede met het oog op de mobiliteit van werkne-
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mers en de positie van werklozen, wordt een rege
ling ontworpen om de nadelige gevolgen van de 
zgn. 'pensioenbreuk' zoveel mogelijk te vermij
den. 
38.b In het kader van de gelijkberechtiging van 
man en vrouw dient op zo kort mogelijke termijn 
een partnerpensioen te worden ingevoerd, nadat 
wettelijk erkende registratie (zoals bedoeld in art. 
9, hfdst. Justitie) is geregeld. 
39. Het sociaal minimum-niveau wordt in over
leg met de sociale partners door de overheid ge
waarborgd. Na afronding van de stelselwijziging 
wordt de regeling van loongerelateerde uitkerin
gen en het beheer van de betreffende fondsen 
overgeheveld naar de sociale partners. 
In de Sociale Verzekeringsraad wordt over de uit
keringshoogte en voorwaarden beslist. Tot deze 
overdracht van verantwoordelijkheden behoort 
eveneens de loongerelateerde premievaststelling . 
De Sociale Verzekeringsraad wordt omgevormd 
tot een onafhankelijk beheersingsorgaan . 
40. De herziening van de uitvoeringsstructuur 
van de sociale zekerheid dient in de komende 
kabinetsperiode vorm te krijgen. Gezien de ver
schillende taken en verantwoordelijkheden streeft 
het CDA naar aparte uitvoeringsorganisaties voor 
de werknemers- en volksverzekeringen en het 
arbeidsmarktbeleid. 
41 . Behoudens wijzigingen die zich zullen voor
doen in verband met de voorgestelde en gewen
ste invoering van een nieuw stelsel van studiefi
nanciering, blijft de huidige kinderbijslag-syste
matiek gehandhaafd. 
De kinderbijslag dient een substantiële bijdrage 
te vormen in de kosten van levensonderhoud van 
kinderen. 
42. De fraude met betrekking tot de sociale ver
zekeringen en de belastingen wordt actief met 
toepassing van verhaal en zo nodig sancties be
streden. Mede ten behoeve hiervan wordt een 
Sofi-nummer ingevoerd met inachtneming van 
de regels als bedoeld bij artikel 14 van hoofdstuk 
lil. Bij het toekennen van rechten in de sociale 
zekerheid zal de bewijslast nadrukkelijker bij de 
uitkeringsgerechtigde dienen te komen liggen . 
Het fraude-beleid t.a .v. de sociale zekerheid dient 
met name preventief van opzet te zijn. 
43. De hoofdlijnen van het ISMO-rapport wor
den onderschreven . In dit verband worden vol 
doende menskracht en middelen beschikbaar ge
steld voor de regionale fraude-bestrijdingsteams. 
44. Nadrukkelijker dient de opname van mensen 
met een handicap in het arbeidsproces aandacht 
te krijgen. De overheid vervult daarbij een voor
beeld-functie bij uitstek. Snelle invoering van de 
Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) 
is noodzakelijk. De Wet Sociale Werkvoorziening 
dient doorgelicht te worden t.a.v. haar oorspron
kelijke doelstelling: opname van (gedeeltelijk) 
gehandicapten die op andere wijze niet in aan
merking komen voor een arbeidsplaats. 
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45. Op Europees niveau dient de overheid een 
spoedige inwerkingtreding te bevorderen van de 
richtlijn die betrekking heeft op de ten uitvoerleg
ging van het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de beroepsregelingen 
op het gebied van de sociale zekerheid. In dit ka
der worden de maatregelen inzake gelijke behan
deling van deeltijdwerkers, geformuleerd in de 
vierde Europese Richtlijn, zo spoedig mogelijk in 
de wetgeving opgenomen. 
46. Het beleid inzake retourmigratie maakt het 
oudere buitenlandse werknemers mogelijk naar 
hun vaderland terug te keren met behoud van de 
hier in Nederland opgebouwde rechten in het 
kader van de sociale zekerheid. 
Daarnaast blijft bevordering van het zelf opzetten 
van een bedrijf in de landen van herkomst een 
zaak die steun verdient. 

• 45 De collectieve uitgaven 

47. Economisch herstel en meer werkgelegen
heid vereisen een terugdringing van de collectie
ve uitgaven. De collectieve uitgaven moeten een 
geringer beslag leggen op het nationaal inkomen. 
Het financieringstekort van het rijk wordt in deze 
kabinetsperiode, afhankelijk van de mogelijkhe
den, met minstens een half procent en ten hoog
ste 1 % per jaar verminderd. Na 1990 is een ver
dere reductie van het tekort noodzakelijk. 
48. Het is niet aanvaardbaar een verlaging van 
het financieringstekort te realiseren door verho
ging van de belasting- en premiedruk. Terughou
dendheid dient in dit verband ook te worden aan
gebracht t.a.v. financiering via kapitaalmarktmid
delen. 
49. De ontwikkeling van de collectieve uitgaven 
moet weer beheersbaar worden. Via een effectie
ve preventieve aanpak dient een bijdrage gele
verd te worden aan beperking van de collectieve 
uitgaven. In dit verband wordt gedacht aan: 

het niet in het leven roepen van nieuwe rege
lingen met een open-einde karakter; 
het beheersen van toegangscriteria van be
staande open-einde regelingen; 

- het zorgvuldig bewaken van effecten van on
vermijdelijke open-einde regelingen; 
het beter en behoedzamer ramen van uitga
ven-ontwikkel ingen; 
het maken van doelmatige afspraken m.b.t. 
van buitenaf komende overschrijdingen. 

50. Ook in de komende kabinetsperiode dienen 
overheidstaken in kritische zin te worden herover
wogen. De personeelsreductie-operatie wordt 
voortgezet. Daarbij moet echter het uitgangspunt 
zijn, dat het gaat om een vermindering van over
heidstaken. De heroverweging vindt plaats in het 
besef dat bepaalde overheidstaken als gevolg van 
de primaire verantwoordelijkheid van die over
heid voor het maatschappelijk functioneren niet 
kunnen worden geprivatiseerd. 
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51. De overheid moet zo doelmatig mogelijk 
omgaan met de beschikbare middelen. Door doel
matigheid te bevorderen wordt de legitimiteit van 
het overheidshandelen vergroot; de burgers moe
ten het vertrouwen (herlkrijgen dat de overheid 
de belastingmiddelen op verantwoorde wijze aan
wendt. Daarnaast kan de verhoging van de doel
matigheid worden aangewend om een deel van 
de bezuinigingsproblematiek op te lossen en/of 
om ruimte vrij te maken voor nieuw beleid. In 
concreto wordt hierbij gedacht aan: 

versterking van het doelmatigheidsonderzoek 
bij de Algemene Rekenkamer; met het oog 
daarop worden de bevoegdheden zo nodig 
uitgebreid; 
inbouwen van prikkels gericht op een verbete
ring van bedrijfsvoering; 
het op grotere schaal invoeren van horizon
wetgeving; 
omzetten van de begroting voor de bedrijfsin
voering in een intern budgetteringssysteem 
met budgetten en budgethouders; 
in de memorie van toelichting bij de begrotin
gen dient nadrukkelijk aandacht te worden 
besteed aan begrotingscijfers; 
intensivering van uitbesteding van taken; 
instelling van doelmatigheidscommissies; 
herziening van de comptabiliteitswet, waarbij 
voor verzelfstandigende diensten de mogelijk
heid ontstaat om reserves te vormen; 
verbetering van de financiële overheidsadmi
nistratie met behulp van externe deskundigen. 

• 46 Fiscale zaken 

52. De Nederlandse belastingwetgeving onder
vindt in toenemende mate kritiek. Voor een deel 
richt deze kritiek zich op de ingewikkeldheid, voor 
een ander deel op de hoogte van de tarieven. De 
komende jaren zal het fiscale beleid wat dit be
treft, met inachtneming van de in deze paragraaf 
aangegeven uitgangspunten, door een zodanige 
opzet moeten worden gekenmerkt dat recht ge
daan wordt aan: 

vereenvoudiging, waarbij met name gedacht 
kan worden aan de directe belastingen; 
uitvoerbaarheid en controleerbaarheid, mede 
in verband met fraude-bestrijding. 

Maatregelen in de sfeer van voorlichting zijn no
dig om het belastingstelsel op de adequate wijze 
te laten functioneren en om de belastingmoraal te 
verbeteren. Er dient een kosten- en baten-analyse 
gemaaktte worden inzake de uitvoering en inning 
van belastingen, heffingen en rechten. Het fiscale 
beleid mag niet in strijd komen met de doelstellin
gen van het sociaal-economisch beleid doch dient 
deze waar mogelijk te ondersteunen. 
53. In de verzorgingsmaatschappij zal de over
heid een geringer beslag moeten leggen op de 
financiële middelen van de samenleving. Om deze 
reden en met het oog op de bevordering van de 

CDA: 45-46 



werkgelegenheid en het herstel van de economie 
wordt gestreefd naar een algemene verlaging van 
de belastingdruk. Daarbij wordt tevens gekeken 
naar de marginale tarieven, vooral in verband 
met de inkomensafhankelijke tarieven. 
Voorts wordt hoge prioriteit toegekend aan de 
bekorting van het bruto-netto-traject. Wijzigingen 
terzake worden in samenhang gezien met de pre
mieheffing volksverzekering. 
54. In de loon- en inkomstenbelasting, die even
als de vermogensbelasting aan individuen wordt 
opgelegd, wordt het draagkrachtbeginsel als uit
gangspunt gehanteerd. Dit komt tot uitdrukking 
in de afstemming van de belastingen op het sa
menlevingsverband waarin de individuele belas
tingplichtige woont en leeft en in de hoogte van 
de tarieven. 
a. Gelijke berechtiging van mannen en vrouwen 

dient in de belastingsfeer te worden gereali
seerd. 

b. Ten aanzien van niet-huwelijkse samenle
vingsvormen dient in het belastingstelsel een 
gelijke behandeling plaats te vinden met de 
gehuwden. 

c. Gezinsverbanden en andere samenlevingsvor
men waarin een partner betaalde arbeid ver
richt, mogen in het belastingsysteem niet wor
den achtergesteld ten opzichte van de situatie 
waarin twee partners betaalde arbeid verrich
ten. 

Ter tegemoetkoming aan de daadwerkelijk aan
toonbare kosten die zijn verbonden aan het ver
richten van beroepsarbeid door beide partners 
(met name in gezinnen met kinderen) komt aan 
zulke huishoudens een belastingvoordeel toe. 
Voor gezinnen, waarvan de ene partner betaalde 
arbeid verricht en de andere partner vrijwilligers
werk, wordt een analoge regeling getroffen. 

Met betrekking tot de positie van de alleen
staanden, met name wanneer zij verantwoordelijk 
zijn voor de opvoeding van kinderen, wordt reke
ning gehouden met de extra druk op hun draag
kracht. 

De fiscale positie van de meewerkende partner 
in de gezinsbedrijven wordt verbeterd, zodat er 
een gelijke behandeling ontstaat. 

Reeds genomen en nog te nemen maatregelen 
worden aan bovenstaande uitgangspunten ge
toetst. 
55. Wijzigingen in de tarieven van de loon- en 
inkomstenbelasting vinden plaats in samenhang 
met de uitvoering van de Contourennota, de ver
houding van directe tot indirecte belastingen en 
de eventuele uitbreiding van de belastingheffing 
door de lagere overheden. Deze wijzigingen wor
den mede beoordeeld op de koopkrachteffecten 
voor de burgers en de stimulering van de ontwik
keling van arbeidsintensieve sectoren. 
56. De spaarzin, met name ook wanneer deze is 
gericht op het beleggen in aandelen, wordt bevor
derd. 
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57. De huidige hypotheekrente-aftrek en het sys
teem van de forfaitaire waardebepaling van de 
woning voor inkomstenbelasting, vermogensbe
lasting en voor successiewet blijven gehand
haafd. 
58. Bestrijding van misbruik en oneigenlijk ge
bruik van belastingen vraagt de volle aandacht. 
Het zwarte circuit - vooral in omvang toegeno
men door het hoge kostenniveau in de diensten
sector en het ambacht - moet worden terugge
drongen. 
Behalve de meer algemene maatregelen, die ge
richt zijn op het goedkoper maken van de factor 
arbeid, worden (in de lijn van het ISMO-rapport) 
de volgende maatregelen toegepast: 

invoering van een Sofi-nummer; 
uitbreiding en verhoging van de efficiency van 
controle, sancties e.d.; 
afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van 
geldboetes; 
het fiscaal aantrekkelijker maken van formele 
activiteiten in die sectoren waar het zwarte 
circuit een beduidende betekenis heeft. Hierbij 
kan o.m. gedacht worden aan het wederom bij 
de inkomstenbelasting invoeren van volledige 
aftrek voor normaal onderhoud van het zelf 
bewoonde huis en aan de invoering van een 
gedeeltelijke vrijstelling voor 'andere inkom
sten uit arbeid' (IB) tot f 3000,-. 

Door verdere uitbreiding van verdragen wordt 
bevorderd dat de belastingen en premies ook bui
ten het grondgebied van Nederland kunnen wor
den ingevorderd. 
59. Het streven is gericht op het voorkomen van 
'schokeffecten' ten gevolge van wijzigingen in het 
belastingstelsel. Zijn aanzienlijke veranderingen 
evenwel onontkoombaar, dan dienen deze plaats 
te vinden door middel van overgangsmaatregelen. 
Het CDA is tegenstander van uniformering van 
het BTW-tarief. 

• 47 Zelfstandigen en midden- en kleinbedrijf 

60. Uitgangspunt van het zelfstandigenbeleid is 
de erkenning dat het zelfstandig ondernemingen 
de economie stimuleert en bijdraagt tot spreiding 
van verantwoordelijkheid en ontplooiing van 
creativiteit. 
61. De zelfstandige ondernemer moet uit zijn 
inkomen op een zodanig niveau middelen kunnen 
reserveren dat de instandhouding en uitbreiding 
van de onderneming en het opvangen van risico's 
mogelijk zijn, waarbij reservering op basis van 
vervangingswaarde mag plaats hebben. 
62. Met het oog op de consistentie van het be
leid t.a.v. zelfstandigen wordt de invoering van 
een zelfstandigenstatuut, dat een specifieke rege
ling bevat voor sociale en financiële vraagstukken, 
in studie genomen. In dit statuut zou tevens de 
positie van de meewerkende echtgenoot geregeld 
moeten worden . 
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63. Het midden- en kleinbedrijf (ondernemingen 
met maximaal 100 werkzame personen per onder
neming) wordt vanouds gekenmerkt door flexibili
teit en kleinschaligheid. De technologische inno
vatie zal naar verwachting de betekenis van het 
MKB doen toenemen. Mede gelet op de werkgele
genheid dienen voorwaarden te worden gescha
pen voor een optimale ontplooiing van dit type 
ondernemingen. 
63.a De doorvoering van arbeidsduurverkorting 
mag geen arbeidsverlenging van de ondernemer 
zelf tot gevolg hebben. 
64. Invoering van het openbaar Kartelregister is 
dringend gewenst. Het MKB wordt niet getroffen 
door beperkende maatregelen, tenzij er sprake is 
van omstandigheden die wijzen in de richting van 
'econom ische machtsconcentratie'. 

In het MKB-beleid wordt de nadruk gelegd op 
de volgende accenten: 
a. Het mededingingsbeleid is gericht op het ver

wezenlijken van gelijke voorwaarden voor het 
MKB als voor het overige bedrijfsleven. 
Samenwerkingsvormen van kleine onderne
mingen worden bevorderd. De centrale onder
nemingsorganisaties zijn bij ontwikkeling en 
uitvoering van de advisering ten nauwste be
trokken. 
Verbindendverklaring van ondernemersover
eenkomsten, gericht op het voorkomen van 
marktdominantie, dient zo nodig te worden 
aangewend. 

b. Ten behoeve van het scheppen van duurzame 
werkgelegenheid (voor jongeren) en een kwali
teitsverhoging van het werk in het MKB is het 
beleid gericht op verbetering van het onder
wijs en de bevordering van arbeidsleerover
eenkomsten. Het samengaan van drie leerwe
gen naar regionale centra voor detailhandels
onderwijs wordt gestimuleerd. 

c. Gezien hun betekenis voor het MKB wordt de 
ontwikkeling van transferpunten (centra waar 
het MKB kan profiteren van de kennis van uni
versiteiten e.d.) bevorderd. 

d. Met het oog op de kennisoverdracht van ont
wikkelingen op het terrein van technologie en 
informatie is een adequaat, gemakkelijk bereik
baar en goed gecoördineerd advies- en voor
lichtingsinstrumentarium noodzakelijk. In dit 
verband verdienen ook de technologie-consu
lenten de aandacht. Een optimaal gebruik van 
de mogelijkheden die automatisering in dit 
samenhangend instrumentarium biedt, wordt 
gestimuleerd. 

e. Administratieve verplichtingen worden gere
duceerd tot op het niveau van een bij normale 
bedrijfsvoering noodzakelijke informatie. 

f. Bedrijfsovername en de positie van starters 
behoeven extra aandacht. 

g. Oorzaken waardoor minderheden het als star
ter extra moeilijk hebben, dienen te worden 
geïnventariseerd. Mogelijke oplossingen daar-
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over dienen te worden aangedragen. 
65. Het huidige toeristisch beleid dient met 
kracht te worden voortgezet, mede met het oog 
op de werkgelegenheid in het Midden- en Kleinbe
drijf. Hierbij zal met name uitbreiding van het toe
risme vanuit het buitenland worden nagestreefd. 

• 48 Consumentenbeleid 

66. Mede gelet op de economische situatie, die 
tot terughoudendheid ten aanzien van de loonont
wikkeling noopt, dient een beleid te worden ge
voerd dat gericht is op versterking van de positie 
van de consument. Accenten worden gelegd op 
de versterking van de positie van de consument 
door het bevorderen van een systematisch opge
zette consumentenvoorlichting en -vorming en 
op de totstandbrenging van een mededingingsbe
leid dat prijsconcu rrentie en voldoende keuze-mo
gelijkheden voor de consument garandeert. 
67. Ten einde te omvangrijke regelgeving te 
voorkomen wordt gestreefd naar een verbetering 
van het overleg tussen producenten- en consu 
menten-vertegenwoordigers, uitmondend in af
spraken tussen partijen . Deze afspraken kunnen 
onder bepaalde voorwaarden algemeen verbin
dend worden verklaard. Gelijkwaardigheid van 
partijen, alsmede waarborgen van effectiviteit 
zijn daarvoor geboden . Een en ander laat onverlet 
de verantwoordelijkheid van de overheid daar 
waar dit voor een bescherming van de vitale be
langen van de consument noodzakelijk is. Initiatie
ven die ertoe leiden dat in het kader van de EG 
maatregelen worden getroffen tot versterking van 
de positie van de consument in het economisch 
verkeer, worden ondersteund. 
67.a Het consumentenbeleid is mede gericht op 
het zodanig beïnvloeden van de gedragspatronen 
van de consument, dat de negatieve invloeden 
die daarvan uitgaan op natuur en milieu worden 
verminderd. Hiertoe zullen ook de voorlichting en 
de educatie worden geïntensiveerd . 

• 49 Energie 

68. In het energiebeleid neemt zorg voor milieu 
en klimaat een belangrijke plaats in. Terwille van 
generaties die na ons komen is een verantwoord 
beheer noodzakelijk. Verspilling van energie dient 
krachtig te worden tegengegaan. Besparing moet 
worden bevorderd. 
Het overheidsbeleid is gericht op een zorgvuldig 
en doelmatig gebruik van energie vanwege de 
schaarste en nadelige effecten op het milieu . Dit 
streven komt tot uitdrukking in het prijsbeleid, 
voorlichting, technische vernieuwing (o.m. verho
ging van energierendementen) en in het energie
besparingsbeleid. Grotere besparingsinspannin
gen in de industrie moeten worden bereikt o .a. 
door sectoronderzoeken omtrent energiebespa
ring. 
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69. Om het risico van de kwetsbaarheid van onze 
energievoorziening te beperken, is voortzetting 
van het eerder in gang gezette diversificatiebeleid 
geboden. In dit kader wordt tevens krachtiger ge
streefd naar de ontwikkeling en exploitatie van 
nieuwe energiebronnen. Na de haalbaarheidssi
tuatie van een bovengronds opslagsysteem (PAC; 
het plan-Lievense) en plannen voor import en een 
ondergronds opslagsysteem (OPAC) wordt zo 
mogelijk over de toepassing besloten. Voorts wor
den maatregelen getroffen voor de verdere toe
passing van warmte-krachtkoppeling en biogas. 
Bevordering van decentraal vermogen dient sterk 
bevorderd te worden door het wegwerken van 
knelpunten bij het terugleveren van electriciteit 
aan het openbare net (o.a. betere terugleverver
goedingen) en ten aanzien van levering van ener
gie tussen bedrijven resp. organisaties onderling, 
handhaven van investeringspremies, het opzetten 
van demonstratieprojecten, het bevorderen van 
een grotere rol van de nutsbedrijven (met name 
door eigen investeringen) en het (financieel) sti
muleren van onderzoek en ontwikkeling . 
70. De diversificatie van energiedragers komt 
ook tot uiting in het beleid ten aanzien van groot
schalige elektriciteitsopwekking. 
Tegen de achtergrond van de behoefte aan ener
gie op korte en lange termijn, wordt het beleid ten 
aanzien van de aanwending en de omvang van de 
inzet van energiebronnen bepaald door een zorg
vuldige afweging van voor- en nadelen ten aan
zien van veiligheid, zorg voor het milieu, voorko
men van negatieve effecten op de volksgezond
heid, zekerheid van de voorziening en op basis 
van een verantwoord financieel en internationaal 
kader. 
71 . De milieuhygiënische risico's van het ge
bruik van fossiele brandstoffen moeten zeer ern
stig worden genomen; het onderzoek ter beteuge
ling van deze risico's dient met kracht te worden 
bevorderd en de uitkomsten dienen te worden 
toegepast. 
72. Rekening houdend met het hiervoor ge
noemde mag de uitbreiding van de toepassing 
van kernenergie als aanvullend alternatief voor 
fossiele brandstoffen, mede in het licht van de 
energiebehoefte op korte en lange termijn, niet 
worden uitgesloten; als voorwaarde geldt daarbij 
een milieuhygiënisch verantwoorde, beheersbare 
oplossing van de opslag en berging van radio-ac
tief afval; de ontwikkelingen op dit terrein moeten 
voortdurend worden geëvalueerd. 
73. In internationaal verband, met name in de 
EG, moet nader onderzoek worden verricht naar 
de mogelijkheden voor een veilige verwerking en 
opslag van radio-actief afval. Deze prioriteitsstel
ling komt onder meer tot uiting door middel van 
het krachtig opvoeren van het onderzoekbudget. 
74. Het Nederlands energiebeleid kan niet geïso
leerd worden beschouwd van de internationale 
context. Op EG-niveau blijft de noodzaak bestaan 
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van een gemeenschappelijk energiebeleid. In dit 
beleid staat centraal een vermindering van de 
import-afhankelijkheid en aanvaardbare en sta
biele prijzen met inachtneming van belangen van 
de ontwikkelingslanden. Van belang hierbij is on
der meer aanwending van wederzijdse energie
buffers, onderzoek naar de ontwikkeling en toe
passing van nieuwe milieuvriendelijke technie
ken, betere afstemming van energieprijsontwikke
lingen en beperking van het energieverbruik. Me
de gelet op een noodzakelijke buffer in de energie
voorraad wordt met de vermindering van de aard
gasvoorraden terughoudendheid betracht. 
75. Voorlichting over het zuinig gebruik van 
energiebronnen, de toepassing van energie-vrien
delijke produkten en technieken en de energie
vriendelijke produktie van goederen verdient alle 
aandacht. Zo zullen de kwantitatieve mogelijkhe
den van de verschillende energiedragers, gerela
teerd aan de toekomstige energiebehoefte, inzich
telijk gemaakt dienen te worden. 
76. Het Nederlandse bedrijfsleven dient over 
met het buitenland concurrerende energieprijzen 
te beschikken. De gastarieven voor kleinverbrui
kers volgen - vooruitlopend op het totstandko
men van een internationale gasmarkt - de huis
brandolieprijzen op enige afstand. De exportprijs 
van aardgas wordt bepaald met inachtneming 
van de aardgasmarktsituatie in de wereld, reke
ning houdend met de bijzondere eigenschappen 
van ons aardgas en van aardgasvoorkomens. Ex
ploratie en produktie van olie en gas moet krach
tig worden gestimuleerd, zonder dat een en ander 
ten koste gaat van het milieu. Mede ten nutte van 
een zo goedkoop mogelijke bediening dient een 
voorkeur te bestaan voor horizontale samenbun
deling van de distributie van water, gas, electrici
teit, warmte en informatie via kabelsystemen . 

• 50 landbouw en visserij 

77. De grote betekenis van de land- en tuinbouw 
voor de Nederlandse economie komt onder meer 
tot uitdrukking in haar directe en indirecte bijdra
ge aan de betalingsbalans en werkgelegenheid. 
Land- en tuinbouw dienen een drieledige functie 
te vervullen. In de eerste plaats een waarborg 
voor de voedselvoorziening, voorts een sociaal
economische functie en tenslotte die als beheer
der van de groene ruimte. 
78. Het beleid moet, voor een zo sterk op de 
export gerichte sector, de concurrentiekracht van 
de land- en tuinbouw versterken, wil ze haar func
tie als voedselproducent en bron van werkgele
genheid blijven vervullen . Een sterk agrarische 
sector is ook van belang voor een goed beheer 
van de groene ruimte. 
79. Land- en tuinbouw functioneren binnen de 
kaders van het EG-landbouwbeleid. De Neder
landse inspanningen moeten gericht zijn op het 
behoud van het gemeenschappelijk karakter en 
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instandhouding van de basisbeginselen van het 
Europees landbouwbeleid. Renationaliserende 
tendensen worden tegengegaan. Gelet op de 
structurele problemen (met name de overschot
ten) die zich in enkele sectoren van de landbouw 
voordoen, verdient afstemming van het land
bouwbeleid op de marktverhoudingen door mid
del van garantiedrempels en een op markteven
wicht gericht prijsbeleid onverminderde voortzet
ting. De aanpassingen in het landbouwbeleid 
moeten, vooral met het oog op de inkomensposi
tie van de landbouwers, gepaard gaan met struc
turele maatregelen in Europees verband die niet 
leiden tot produktie(capaciteits)uitbreiding in 
overschotsectoren. De inachtneming van het spe
cialisatiebeginsel in de gemeenschap is van grote 
betekenis voor het veilig stellen van de inkomens
capaciteit van de moderne gezinsbedrijven. De 
problematiek van bedrijfsovername van jonge 
agrariërs verdient speciale aandacht. Tevens zal 
er gebruik worden gemaakt van de bestaande 
EG-regels ter verlichting van deze bedrijfsoverna
me-problematiek. 
80. Bij het EG-beleid zal de begrotingsdiscipline 
in acht genomen moeten worden. Belangrijke 
doelstellingen in het Europees en nationaal land
bouwstructuurbeleid moeten zijn: kostenverla
ging, kwaliteitsverbetering, omschakeling naar 
produkties waar de markt op langer termijn nog 
ruimte biedt zoals energie-gewassen (hout) en 
eiwithoudende gewassen, waar mogelijk omscha
keling naar produktiemethoden ten behoeve van 
het beheer van de groene ruimte en de open
luchtrecreatie. Versterking van de verwerkings
en afzetstructuur blijft noodzakelijk. Ten slotte 
vervult Nederland op het gebied van uitgangs- en 
fokmateriaal een toenemende functie in de we
reldvoedselvoorziening. 
81. Voor het behoud van de werkgelegenheid 
en de instandhouding van de moderne gezinsbe
drijven in de land- en tuinbouw, worden de geïn
tegreerde inspanningen in de landbouwvoorlich
ting, het landbouwonderwijs en het landbouw
kundig onderzoek, gecontinueerd met het oog op 
de innovatie-ontwikkelingen, met name ook op 
het terrein van informatica. De inspanningen in 
het landbouwkundig onderzoek worden geïnten
siveerd, met name op de gebieden van nieuwe 
agrarische produktievormen en biotechnologie. 
Een optimaal gebruik van de mogelijkheden die 
automatisering in de trits landbouwonderwijs, 
-onderzoek en -voorlichting biedt, wordt gestimu
leerd. Voor voortzetting van verbetering van de 
agrarische produktie-omstandigheden blijft, met 
respectering van natuur en landschap, een actief 
gedifferentieerd landinrichtingsbeleid hoge priori
teit genieten. 
82. In verband met de specifieke positie van de 
glastuinbouw is extra aandacht onder meer in het 
landbouwkundig onderzoek noodzakelijk voor 
verdere energiebesparende produktiemethoden 

36 

en voorlichting over de daarmee reeds behaalde 
resu Itaten. 
83. In het belang van zowel landbouw als natuur 
en milieu, moet de mestproblematiek met kracht 
worden aangevat. Uitgangspunt bij de aanpak 
van de mestproblematiek is de instandhouding 
van perspectief biedende bedrijven in de veehou
derij. De overheid zal, gezamenlijk met landbouw
bedrijfsleven, het onderzoek naar de afzet- en aan
wendingsmogelijkheden, de be- en verwerking 
van mest moeten intensiveren. Geleidelijke invoe
ring en fasering van de regelgeving op grond van 
de Wet Bodembescherming en de Meststoffenwet 
is vereist. De overheid voert een actief beleid ter 
vergroting van de afzetmogelijkheden van mest 
en ter beperking van de ammoniak-emissie tij
dens de bewaring en het uitbrengen van de mest. 
84. De inspanningen ten behoeve van de in
standhouding van waardevolle agrarische cul
tuurlandschappen zullen gericht moeten zijn op 
het instellen van reservaatgebieden en het afslui
ten van beheersovereenkomsten op basis van de 
nota betreffende de relatie landbouw en natuur 
en landschapsbehoud (Relatienota). Hierbij is het 
beleid gericht op daadwerkelijke toepassing van 
de Relatienota op de in de Nota landelijke gebie
den genoemde totaal-oppervlakte van 200.000 ha. 
Er moet gestreefd worden naar een verdere ver
betering van de mogelijkheden om de agrarische 
bedrijfsvoering en doeleinden van natuur- en 
landschapsbeheer met elkaar in harmonie te bren
gen. 
Versterking van het beheerselement is noodzake
lijk. In dit verband wordt een grote betekenis toe
gekend aan de totstandkoming van de Wet Beheer 
Landbouwgronden, welke vrijwilligheid van de 
betrokken agrarische onderneming tot uitgangs
punt heeft. 
85. Een beheerste grondprijsontwikkeling is van 
belang voor de continuïteit van de agrarische be
drijven. Alleen bij een onverantwoorde prijsont
wikkeling van de grond wordt het instrument van 
de Wet Agrarisch Grondverkeer ingezet. De bevor
dering van een goed deel van het bodemgebruik 
in de vorm van pacht, als belangrijk financierings
instrument voor de land- en tuinbouw, is noodza
kelijk. 
Maatregelen zijn gewenst om aan het teruglopen 
van het pachtareaal een halt toe te roepen. 
86. De welzijnsaspecten van de dierlijke produk
tie verdienen grote aandacht; gelet op de Neder
landse voorsprong zal ons land in EG-verband 
voorstellen doen voor een meer verantwoorde 
afweging tussen de welzijns- en sociaal-economi
sche aspecten van de dierlijke produktie. 
87. Gezien de dreigende houttekorten op mon
diaal niveau blijft de noodzakelijkheid bestaan om 
in EG-verband te komen tot een integraal bos
bouwbeleid. De totstandkoming van dit bosbouw
beleid dient met het oog op de bevordering van 
een andere aanwending van de grond in samen-
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hang met noodzakelijke aanpassingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te geschie
den. Het beleid gericht op de instandhouding van 
het bos in al zijn functies (voor produktie, natuur, 
recreatie) wordt met kracht voortgezet. De inspan
ningen moeten er voorts op gericht zijn de be
leidsvoornemens met betrekking tot de bosuit
breiding, zoals verwoord in het meerjarenplan 
bosbouw, te realiseren. 
Ook de particuliere bosbouw en met name de 
produktiebosbouw wordt gestimuleerd. 
Grote prioriteit wordt toegekend aan de totstand
koming van de randstad-groenstructuur. 
88. Nederland is een belangrijke netto-exporteur 
van vis en visprodukten en dit levert als zodanig 
een relatief grote bijdrage aan de betalingsbalans. 
Het beleid dient daarom gericht te zijn op de con
tinuïteit van deze sector en handhaving van de 
werkgelegenheid, zowel in de aanvoersector als 
in de handel en verwerkende industrie. Gelet op 
het EG-visserij-akkoord van 25 januari 1983 die
nen de vangstquota, met inachtneming van de 
consumentenbelangen, zo rechtvaardig mogelijk 
verdeeld te worden over de lidstaten. Voor vis
soorten waarvan de stand in een redelijke verhou
ding staat tot de erop in te zetten vangstcapaciteit 
dient, teneinde het principe van vrije concurrentie 
tussen de bedrijven in de lidstaten zoveel mogelijk 
te kunnen handhaven, niet overgegaan te worden 
tot toewijzing van landenquota, maar volstaan te 
worden met het vaststellen van totaal toegestane 
vangsten (TAC's) voor de EG. 
Waar nodig moet aanpassing van de structuur en 
de omvang van de visserijvloot plaatsvinden. Met 
betrekking tot de schelpdierensector verdient ver
groting van de kweekmogelijkheden in de Neder
landse wateren, zonder dat andere takken van 
visserij daardoor geschaad worden, extra aan
dacht. Aquacultuur moet als nieuwe tak van visse
rij bevorderd worden, waar mogelijk in samen
werking met de beroepsvisserij op het Ijsselmeer 
en de overige binnenwateren. Gezien het poten
tieel veel groter economisch belang dan het huidi
ge dient herontwikkeling van de visserij op de 
binnenwateren en het Ijsselmeer gestimuleerd te 
worden. 

• 51 Natuur en landschap 

89. Een goed rentmeesterschap houdt in, dat 
vanuit de speciale verantwoordelijkheid van de 
mens voor zijn omgeving in het geheel van maat
schappelijke belangenafweging, aan natuur en 
landschap een belangrijk gewicht wordt toege
kend. Een verantwoorde beperking van chemi
sche bestrijdingsmiddelen, overbemesting en zu
re regen is voor landbouw, visserij en natuurbe
houd noodzakelijk. Het onderzoek naar en het 
gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen die
nen krachtig te worden gestimuleerd. Harmonie 
tussen landbouw en natuurbehoud moet en kan 
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in belang van beide mogelijk zijn. 
90. Voorgenomen ontwikkelingen of ruimtelijke 
ingrepen die de kwaliteit van natuur en landschap 
nadelig kunnen beïnvloeden worden zorgvuldig 
afgewogen tegen het belang van het natuur- en 
landschapsbehoud. Ten behoeve van die afwe
ging worden hun effecten op die kwaliteit zicht
baar gemaakt en worden ook alternatieve oplos
singen verkend, in welk verband het instrument 
van de milieu-effectrapportage een belangrijke 
rol kan vervullen. Met betrekking tot bepaalde 
categorieën van gebieden zal in geval van belan
genafweging een extra gewicht worden toege
kend aan het belang van het natuur- en land
sChapsbehoud. Die gebieden zijn aangegeven in 
het structuurschema Natuur- en Landschapsbe
houd. 
91. Veiligstelling vanuit een oogpunt van natuur
en landschapsbehoud van belangrijke gebieden 
door middel van wettelijke bescherming en van 
verwerving door een natuurbeschermingsinstan
tie wordt geïntensiveerd; in een toereikend be
heer van veiliggestelde terreinen wordt voorzien. 
Instandhouding en toereikend beheer van histori
sche buitenplaatsen en Natuurschoonwet-Iand
goederen in beheer bij particuliere eigenaren 
wordt bevorderd; planten en diersoorten in hun 
verscheidenheid en het milieu waarin zij voorko
men worden beschermd. 
92. Het onderhoud van landschapselementen 
(o.m. door agrarische grondgebruikers) wordt 
bevorderd, waarbij prioriteit wordt gegeven aan 
landschapselementen binnen de zogenaamde 
grote landschapseenheden. 
93. Het voorwaardenscheppend beleid ten be
hoeve van openluchtrecreatie behoeft wetgeving. 
De kampeerwet dient hiertoe te worden uitge
breid tot een wet op de openluchtrecreatie; hierin 
dient aandacht te worden geschonken aan het 
verantwoord recreatief medegebruik ook van cul
tuurlandschappen. Speciale aandacht is nodig 
voor volkstuinen en hobby-fokkerijen, recreatie
vormen welke naast sportvisserij weinig ' beslag 
leggen op het overheidsbudget en voor vele Ne
derlanders een betekenis hebben. 
94. Verbetering van de onderlinge afstemming 
in de wetgeving van beheer van de groene ruimte 
(boswet, natuurbeschermingswet, wet beheer 
landbouwgronden, evt. Waddenwet) is noodzake
lijk. Integratie van wetgeving met betrekking tot 
flora en fauna wordt tot stand gebracht. 
95. In het kader van meervoudige functievervul
ling van het Nederlandse bos wordt ook de ont
wikkeling van de natuur bevorderd. 
96. Ecologische functies en waarden van de gro
te wateren (Waddenzee, Delta-wateren, IJssel
meer en randmeren) en van de Noordzee worden 
in stand gehouden en waar mogelijk hersteld; het 
algehele karakter en de bijzondere waarden van 
grote landschapseenheden en de grote eenheden 
natuurgebied worden in stand gehouden en ver-
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der ontwikkeld; de gefaseerde instelling van na
tionale parken dient te worden voortgezet. Activi
teiten op het gebied van natuur- en milieu-educa
tie en -voorlichting worden gestimuleerd. 
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SAMEN ZORGEN VOOR MENSEN 

• 52 Plaatsbepaling 

Ook bij volksgezondheid en maatschappelijke 
dienstverlening is zorg en aandacht voor de me
demens, zeker als hij of zij in nood verkeert, een 
eerste opgave. Goed rentmeesterschap inspireert 
er echter gelijktijdig toe om over eigen gezond
heid en welzijn te waken . Deze inspiratie moet bij 
het beleid met betrekking tot gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening tot zijn recht 
komen. Daarom dient dat beleid uit te gaan van 
het principe van gespreide verantwoordelijkhe id. 
Aan de overheid daarbij de taak om een aanbod 
van voor ieder noodzakelijke voorzieningen te 
beschermen èn te bewerkstelligen dat de premie
kosten binnen aanvaardbare grenzen blijven . 

De komende vijftien à twintig jaar zal de bevol
king van ons land een andere samenstelling aan
nemen dan waaraan wij gewend waren . Het aan
tal mensen van middelbare en hogere leeftijd 
(vooral van hoogbejaarden) zal sterk toenemen 
en dat van jongeren dalen . Terwijl op hogere leef
tijd de behoefte aan zorg groeit, zal dus het aantal 
mensen dat daarvoor de premies opbrengt, ver
minderen. Zodoende ontstaat een situatie waarin 
de zorg, zoals wij die kennen, nauwelijks meer te 
betalen zal zijn . Nu al vertoont de zorgsector trek
ken van overbelasting. Aandacht voor de mens 
lijkt daarbij in het gedrang te komen . Om in de 
toekomst voor ieder een weliswaar soberder, 
maar voldoende aanbod van zorg -met-een-men
selijk-gezicht te kunnen garanderen, zijn verande
ringen nodig . 

Hier en daar worden al minder kostbare vormen 
van zorgverlening in de praktijk gebracht. Dicht 
bij huis en met een grotere rol voor onderlinge 
hulp. Familieleden wonen dikwijls ver weg en in 
verscheidene huishoudens werken beide part
ners. Zodoende komen bij die onderlinge hulp 
ook vaker andere dan familierelaties tussen men
sen verrassend naar voren . Ook wordt, na een 
periode van deconfessionalisering, opnieuw ont
dekt welke authentieke betekenis een levens- en 
wereldbeschouwing voor het menselijke welbe
vinden heeft. Dat geldt als het gaat om vraagstuk
ken rond abortus, euthanasie en nieuwe medische 
technieken, maar ook in de sfeer van de zorg die 
mensen voor elkaar hebben. In een meer verant-
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woorde levensstijl uit zich een groeiend besef van 
verantwoordelijkheid voor eigen gezondheids
zorg en die van de medemens. Dat is een gunstige 
ontwikkeling. 
Beroepsmatige deskundigheid moet beschikbaar 
zijn voor mensen die deze zorg het hardst nodig 
hebben. Maar daarmee mag niet de zorg worden 
overgenomen welke mensen zelf kunnen uitoefe
nen . Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de 
zorg voor kinderen. Nieuwe ontwikkelingen in de 
medische technologie dienen beheerst te worden 
toegepast. Deze moeten leiden tot betere zorg en 
kostenbesparing, maar niet tot het aantasten van 
de menselijke waardigheid. De overheid kan deze 
ontwikkeling in zekere mate beïnvloeden, maar 
het meeste effect bewerken de inspanningen van 
de betrokkenen zelf: patiënten, artsen, maat
schappelijke werkers en wijkverpleging, zieken
huisbesturen, verzekeraars, etc. Het overheidsbe
leid wordt er nog sterker op gericht verantwoor
delijkheid van betrokkenen zodanig te bevorderen 
en kansen te geven dat gezondheidszorg en maat
schappelijke dienstverlening zich verder in boven
genoemde richting kunnen ontwikkelen. Territo
riale decentralisatie en planning zullen in even
wicht moeten worden gebracht met gespreide 
verantwoordelijkheid voor particuliere organisa
ties en budgetfinanciering. Particuliere organisa
ties zullen op de eerste plaats zelf in regionale 
planningsorganen de benodigde visie en samen
hang in het aanbod moeten bewerkstelligen. Wet
telijke verplichting tot het aanbieden van een voor 
allen gegarandeerde 'vloer' in de gezondheids
zorg en de maatschappelijke dienstverlening past 
bij deze grotere beleidsvrijheid voor particuliere 
organisaties om gezamenlijk het aanbod te kun
nen plannen . Aanbieders van gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening zullen teza
men met vertegenwoordigers van het gebruikers
belang, ziekenfondsen en verzekeraars tot afwe
gingen binnen door de overheid te handhaven 
randvoorwaarden (w.o. de gestelde budgetten) 
moeten komen. Ontduikingswegen moeten daar
bij worden afgesneden. 
In dit perspectief past ook een democratiserings
beleid dat gebruikers mogelijkheden biedt om 
medezeggenschap te hebben in het aldus in parti
culiere sfeer te voeren beleid. Er dienen garanties 
te zijn dat niet bepaalde deelbelangen binnen de 
gezondheidszorg en de maatschappelijke dienst-
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verlening het heft in handen nemen. Versterking 
van de bestuurskracht van particuliere organisa
ties en verankering daarvan in de bevolking zijn 
daartoe een eerste vereiste. Vormen van mede
zeggenschap, openbaarheid en klachtenbehande
ling die bij de aard van het werk passen, dienen 
te worden ontwikkeld. Het wettelijk vastleggen 
van rechten en plichten van de gebruiker past 
daarbij. 

Deze aanpak moet leiden tot een soberder en 
zorgvuldig afgewogen aanbod aan gezondheids
zorg en maatschappelijke dienstverlening, binnen 
het reële kostenpeil dat zij in 1986 in totaal heb
ben, ervan uitgaande dat dan een stabiel niveau 
bereikt is. Reeds ingezette ontwikkelingen, zoals 
normering van behandelingswijzen, beddenre
ductie en afbouw van de goodwill-betalingen bij 
praktijkovername, dienen daarbij door betrokke
nen binnen de budgettair gestelde grenzen opti
maal te worden benut. 
Deze nieuwe benadering betekent een wijziging 
t.O.V. het tot dusver gevoerde CDA-beleid, waarin 
veel menskracht geïnvesteerd is. Die wijziging zal 
niet van de ene dag op de andere kunnen worden 
gerealiseerd, wellicht ook niet binnen één kabi
netsperiode. 
Een gefaseerde aanpak moet leiden tot het uitein
delijk beoogde doel: een stelsel waarin verant
woordelijkheden van overheid en particuliere or
ganisaties duidelijk zijn onderscheiden en dat in 
wisselende omstandigheden kan worden gehand
haafd. 

• 53 ARTIKELEN 

1.a. Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening worden ingesteld op het meer 
inschakelen van eenvoudiger vormen van be
roepsmatige hulpverlening en van vrijwilli
gers. Omdat mogelijkheden daartoe niet in het 
gehele land gelijk aanwezig zijn wordt ge
streefd naar een regionaal samenhangend 
aanbod van gezondheidszorg en maatschap
pelijke dienstverlening. Daarin krijgt een ade
quate opbouw van vrijwillige hulpverlening en 
zelfzorg, eerstelijns- en tweedelijnszorg gestal
te. 
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Daartoe worden de districtscommissies van 
de Provinciale Raden voor de Volksgezondheid 
uitgebouwd tot regionale 'Kamers van gezond
heidszorg en maatschappelijke dienstverle
ning', waarbinnen de planning van het aanbod 
gestalte krijgt. Met betrekking tot de eerste
lijnszorg vervullen deze Kamers hun taak in 
nauwe samenwerking met de gemeenten. De 
zorg voor lokale afstemming en samenhang 
ligt primair bij de gemeente. Omdat het doel is 
de betrokken maatschappelijke organisaties 
zelf tot de gewenste ontwikkeling te laten ko
men, dienen deze regio's voor gezondheids
zorg en maatschappelijke dienstverlening sa
men te vallen. Het is echter niet noodzakelijk 

dat zij met bestuursregio's voor intergemeen
telijke samenwerking overeenkomen. 

b. In deze 'Kamers van gezondheidszorg en maat
schappelijke dienstverlening' hebben in ieder 
geval organisaties van gebruikers, de aanbie
ders van gezondheidszorg en maatschappelij
ke dienstverlening, de ziektekostenverzeke
raars en de ziekenfondsen zitting. De Kamers 
krijgen een privaatrechtelijke rechtsvorm. 
Deelname aan de planning van de Kamers 
wordt een bekostigingsvoorwaarde voor de 
instellingen, die tot uitdrukking komt in de 
goedkeuring van de plannen door de provin
cies. De gemeenten binnen het werkgebied 
van de Kamer maken ten behoeve van de plan
ning gezamenlijk vooraf hun zienswijze ken
baar. Om het ontstaan van nieuwe, dure bu
reaucratieën te voorkomen worden de werk
zaamheden van de Kamers mede bekostigd 
uit contributies van aangesloten instellingen. 

c. De provincies (waarmee de vier grote steden 
worden gelijk gesteld) toetsen de door de Ka
mers opgestelde plannen achteraf op: 

het voldoen aan een wettelijk te omschrij
ven aanbod elementaire voorzieningen op 
het gebied van gezondheidszorg en maat
schappelijke dienstverlening; 
de gewenste verschuiving van tweede
naar eerstelijnszorg en zelfzorg en vrijwilli
ge zorg met de daarbij behorende financië
le consequenties; waarbij het vrijwilligers
werk ten minste een ongevallenverzekering 
ter beschikking staat; 
voldoende aandacht voor bevolkingsgroe
pen die niet of moeilijk voor zichzelf kunnen 
opkomen en die in achterstandssituaties 
verkeren; 
de wettelijk te omschrijven garantie voor 
levens- of wereldbeschouwelijke verschei
denheid in het aanbod op basis van vol
doende draagvlak in de bevolking; 
de budgettair gestelde grenzen. 

De provincies horen de gemeenten alvorens zij 
hun standpunt bepalen. Provincies kunnen desge
wenst verdere decentralisatie toepassen. Afkeu
ring van het plan leidt tot niet-bekostiging. Bij 
meningsverschillen binnen de Kamers bemiddelt 
de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, die 
daartoe qua structuur wordt aangepast in die zin, 
dat één orgaan ontstaat voor volksgezondheid en 
maatschappelijke dienstverlening, hetgeen ook in 
de naam van de Raad tot uitdrukking moet komen. 
2.a. Gezondheidszorg en maatschappelijke 

dienstverlening moeten bereikbaar blijven. 
Omdat de afstand van woning naar voorzie
ning niet in het gehele land dezelfde is (ver
schil tussen verstedelijkte gebieden en platte
land), wordt bij het stichten van nieuwe voor
zieningen onderzocht of een normenstelsel 
kan worden gehanteerd, dat wettelijk wordt 
vastgesteld. 
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b. Wettelijk wordt een door de overheid gegaran
deerde minimaal noodzakelijke omvang voor 
de eerste- en tweedelijnszorg vastgesteld tot 
levering waarvan de regionaal gebundelde 
aanbieders van gezondheidszorg en maat
schappelijke dienstverlening gezamenlijk zijn 
verplicht. Het meerdere kan in onderhandelin
gen met subsidiënten , ziekenfondsen en verze
keraars en afhankelijk van de vraag bij verschil
lende gebruikers, door de instellingen zelf wor
den geregeld. 
Regionale verschillen en verschillen tussen 
levensbeschouwelijke instellingen zijn hierbij 
mogelijk. 
Van het gegarandeerde aanbod maakt de 
geestelijke verzorging een integraal onderdeel 
uit. 

3.a. Budgetfinanciering wordt verder ingevoerd 
in de gezondheidszorg en de maatschappelijke 
dienstverlening . Niet alleen voor afzonderlijke 
instellingen maar ook per regio. Budgetten 
kunnen regionaal verschillen . 

b. Maatschappelijk werk en gezinszorg worden 
bekostigd uit van rijkswege via de gemeenten 
aan hen te verstrekken budgetten . Voorzienin
gen met een overwegend zorgkarakter zoals 
telefonische hulpdiensten kunnen, met be
houd van eigen werksoort, bestuurlijk bij in
stellingen voor maatschappelijke dienstverle
ning worden ondergebracht. De betreffende 
begrotingsposten worden binnen de budget
ten voor maatschappelijke dienstverlening ge
bracht. 

c. Het totaal van en de verdeling tussen de regio
nale budgetten wordt door de rijksoverheid 
vastgelegd in een landelijk Financieel Over
zicht na advisering door de Nationale Raad 
voor de Volksgezondheid, die daartoe qua 
structuur wordt aangepast in die zin, dat één 
orgaan ontstaat voor volksgezondheid en 
maatschappelijke dienstverlening. 

4. Het stelsel van ziektekostenverzekeringen 
dient te zijn gebaseerd op een zorgvuldige verde
ling van de verantwoordelijkheid voor eigen en 
andermans gezondheid enerzijds en een voor ie
der gegarandeerde voorziening in elementaire 
risico's anderzijds. 
Na de opheffing van de vrijwillige en de bejaar
denverzekering wordt het stelsel van ziektekosten 
verzekeringen verder ontwikkeld in de volgende 
richting : 
a. De bestaande volksverzekering AWBZ wordt 

aangepast en omvat zware risico's van langdu
rige (thuis)verpleging (waarbij gedacht wordt 
aan perioden van drie maanden en langer). 
van langdurige ziekenhuisopnamen (waarbij 
gedacht wordt aan perioden van een maand of 
langer) en van de daarbij behorende specialis
tenzorg. De premie is inkomensafhankelijk en 
aan een maximum gebonden. De werkgevers
lasten mogen door die herstructurering niet 
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stijgen, evenmin als de lasten voor de kleine 
zelfstandige. 

b. Daarboven geldt een wettelijk verplichte verze
kering tegen minder zware risico's. Gedacht 
wordt aan een deel van de specialistenzorg, de 
huisartsenzorg , kortdurende wijkverpleging, 
ambulante geestelijke gezondheidszorg, fysio
therapie, medicijnen, tandheelkundige zorg, 
kortdurende ziekenhuisopname, etc., waarbij 
een basisvoorzieningspakket gewaarborgd 
moet zijn. Waar deze verzekering wordt uitge
voerd door de ziekenfondsen is de premie, 
zoals tot nu toe gebruikelijk, inkomensafhanke
lijk; waar de particuliere ziektekostenverzeke
raars uitvoerder zijn is de premie nominaal en 
leehijdsonafhankelijk. Een vrijwillig te nemen 
eigen risico op onderdelen van het pakket leidt 
tot lagere premie. De toegang tot de verzeke
ring is selectievrij . Wettelijk verplichte vereve
ningsbijdragen, waarvan de hoogte volgens 
duidelijk vastgestelde criteria wordt bepaald, 
in verband met verschillen in leeftijdsopbouw 
tussen particuliere verzekeraars en ziekenfond
sen trekken zonodig scheve verhoudingen ter
zake recht. 
In het verzekeringspakket dat aangeboden 
wordt, dient ruimte te zijn voor medisch erken
de alternatieve geneeswijzen. 

c. De wettelijke verzekeringen worden beheerd 
door een Gezondheidsverzekeringsraad, waar
in zitting hebben : kroonleden, ziekenfondsen 
en ziektekostenverzekeraars . Deze Gezond
heidsverzekeringsraad, die de huidige Zieken
fondsraad opvolgt, adviseert over het wettelijk 
verplichte deel van het verstrekkingenpakket. 
Het pakket wordt doorgelicht op verstrekkin
gen die in een stelsel van wettelijke verplichte 
ziektekostenverzekeringen in feite oneigenlijk 
zijn . Het meerdere kan men vrijwillig bijverze
keren, tegen een premie die nominaal en fis
caal aftrekbaar is. 

d. Bij de uitvoering van het gehele stelsel worden 
ziekenfondsen en particuliere verzekeraars bei
de betrokken . 

e. Het CDA zal met kracht bevorderen dat natuur
geneeswijzen en alternatieve geneeskunde 
een eerlijke kans krijgen en dat ze na erkenning 
zullen worden opgenomen in het ziekenfonds
pakket en vergoed door de particuliere ziekte
kostenverzekeraa rs. 
Het gestelde onder a. en b. mag voor verzeker
den niet leiden tot meerdere kosten. 

5. De arbeidsvoorwaarden in de sector gezond
heidszorg en maatschappelijke dienstverlening 
worden binnen budgettair gestelde grenzen on
derwerp van vrije onderhandelingen tussen werk
gevers en werknemers . De norminkomens van 
zelfstandigen worden gekoppeld aan deze CAO
ontwikkeling . De zorg voor de omvang en inrich
ting van de werkgelegenheid in deze sector be
hoort binnen het budget tot de verantwoordelijk-
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heid van de sociale partners aldaar. Medische 
specialisten moeten zoveel mogelijk in dienstver
band werkzaam zijn. 
6. De kostenbesparing in de gezondheidszorg 
wordt bevorderd door: 

vermindering van de bestaande overcapaciteit 
aan bedden in samenhang met het nieuw
bouwbeleid, de herwaardering van de functie
verdeling tussen ziekenhuizen en de budgette
ring, waardoor het bezettingspercentage kan 
worden verhoogd; 
een in overleg met de beroepsbeoefenaars op 
te stellen normering van behandelwijzen en 
verrichtingen, waardoor toepassing van een 
overmaat van onderzoeksmethodieken wordt 
beperkt en de eigen inzet van de patiënt bij de 
therapie wordt geprikkeld; invoering van een 
honoreringssysteem dat prikkelt tot kostenbe
sparing. Deze kostenbesparingen mogen niet 
ten koste gaan van de noodzakelijke zorg aan 
de verpleegden en ook de kwaliteit van de ver
zorging van de zieke medemens niet aantas
ten; 
vervanging van dure vormen van zorg door 
eenvoudiger, soberder vormen met méér in
schakeling van eerstelijnsvoorzieningen, waar
onder para-medische krachten en van eigen 
verantwoordelijkheid van patiënten en men
sen in hun omgeving; zonodig wordt het ver
strekkingenpakket daartoe aangepast; 
beperkingen op overheadkosten en door kos
ten inherent aan bureaucratie met alle kracht 
te bestrijden. 

7.a. Gezondheidsvoorlichting en opvoeding die 
erop gericht zijn dat mensen de verantwoorde
lijkheid voor eigen en andermans gezondheid 
daadwerkelijk kunnen dragen, blijven belang
rijke voorwaarden voor het toegroeien naar 
een zorgzame samenleving. Deze voorlichting 
moet ingebed zijn in bestaande structuren van 
onderwijs en vorming en niet losgemaakt wor
den van levens- en wereldbeschouwelijke in
spiratie. Bevorderd wordt dat ook stervensbe
geleiding daarbij aan de orde komt. 

b. Het nalaten van ongezonde leefgewoonten 
wordt door de overheid bevorderd door mid
del van een gericht voorlichtings- en ontmoe
digingsbeleid, waarbij o.a. maatregelen wor
den genomen ten aanzien van openbare ge
bouwen - ter beperking van het roken - ter 
bescherming van niet-rokers. De eerstelijns
zorg wordt bij het preventiebeleid actief inge
schakeld. 

8.a. Erkenning van elementaire rechten en plich
ten van gebruikers in de gezondheidszorg en 
de maatschappelijke dienstverlening is nog 
onvoldoende van de grond gekomen. Het be
leid terzake dient in de komende kabinetsperio
de tot wetgeving te leiden. 

b. Het is gewenst dat instellingen voor adviseren
de en ondersteunende thuishulp, zoals wijk-
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verpleging, gezins-, en ouderenzorg en huis
arts, aansluiting zoeken op patronen van vrij
willige zorg en hulpverlening en deze bevorde
ren. Bestuurlijke relaties met charitatieve in
stellingen, diaconale organisaties, patiënten
verenigingen, vrijwilligersorganisaties, etc. 
worden daartoe door middel van democratise
ringswetgeving bevorderd. 

c. Met kracht wordt gestreefd naar versterking 
van de bestuurskracht van instellingen voor 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienst
verlening en verankering daarvan in de bevol
king. 

d. Overwogen worden maatregelen om de mede
zeggenschap van de verzekerden in het beleid 
van de ziektekostenverzekeraars te vergroten 
teneinde voor een optimale inbreng van het 
gebruikersbelang in het beleid terzake van de 
gezondheidszorg en de maatschappelijke 
dienstverlening minimumgaranties te schep
pen. Evenzo dienen werkgevers- en werkne
mersorganisaties in hun rol van financiers 
kwaliteitszetels in de ziekenfondsen te krijgen. 

9. Medisvh en para-medisch handelen dient on
derworpen te zijn aan ethische toetsing door het 
bestuur van de betrokken instellingen, daartoe 
geadviseerd door bij wet te verplichten medisch
ethische adviescommissies. Mensonwaardige 
toepassingen worden bij wet verboden. Daartoe 
behoort in elk geval de commerciële exploitatie, 
b.V. van de menselijke voortplanting en beïnvloe
ding van erfelijke eigenschappen. Ook zal bij wet 
verboden worden de handel in levende organen. 
10. Vermelding van houdbaarheid en prijs op 
het etiket van te verstrekken geneesmiddelen 
wordt verplicht gesteld. Homeopatische genees
middelen en andere goed te keuren alternatieve 
geneesmiddelen worden in de wettelijk verplichte 
aanvullende verzekering opgenomen als alterna
tief voor allopatische geneesmiddelen. 
11.a. Om het gehandicapten mogelijk te maken 

deel te nemen aan het gewone dagelijkse le
ven blijft voor hen een adequaat stelsel van 
voorzieningen in stand, dat gericht is op ver
sterking van de hulp die thuis en in dagverblij
ven en kleinschalige woonvormen wordt gebo
den. 

b. Ouders die hun gehandicapte kinderen thuis 
verzorgen dienen in de daarmede verband 
houdende kosten tegemoet gekomen te wor
den. 

12.a. Het opheffen van de achterstand in nieuw
bouwen de modernisering van bestaande psy
chiatrische ziekenhuizen blijft voorrang verdie
nen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar klein
schalige voorzieningen. 

b. Bij de ambulante geestelijke gezondheidszorg 
wordt gestreefd naar opvangcentra, waar 
hulpverleners zeven dagen per week en 24 uur 
per dag bereikbaar zijn. In deze centra wordt 
behalve een medische ook een sociale aanpak 
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nagestreefd met het oog op de eigen persoon
lijkheid van de patiënt en met grote aandacht 
voor preventie . 

13.a. Het beleid terzake van drug- en alcoholver
slaving blijft erop gericht het probleem via de 
hulpverlening aan te pakken. Redelijk verant
woorde methoden worden daarbij alle be
proefd . De verstrekking van methadon t.b.v. 
drugverslaafden wordt geëvalueerd . 

b. Terzake van de nazorg van alcohol- en drug
verslaafden die een afkicktherapie hebben on
dergaan, krijgt het particulier initiatief moge
lijkheden om nieuwe vormen te ontwikkelen, 
waardoor voorkomen kan worden dat betrok
kenen terugvallen in hun oude verslavingsmi
lieu. Terzake van preventie en hulpverlening in 
de gezinssfeer wordt het particuliere initiatief 
krachtig ingeschakeld. 

14.a. Met betrekking tot de ouderenzorg (geria
trische zorg) wordt het flankerend beleid ver
sterkt voortgezet, dat erop gericht is dat oude
ren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen, met behulp van ondersteunende thuis
hulp en dagservice door verzorgingstehuizen 
en/of verpleegtehuizen. Instellingen voor ou
dere:nzorg dienen zich aan te sluiten bij de 'Ka
mers voor gezondheidszorg en maatschappe
lijke dienstverlening'. 

b. De indicatiestelling en de eigen bijdragen voor 
verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen wor
den beter op elkaar afgestemd, opdat het 
plaatsingsbeleid in overeenstemming blijft 
met de functie van de instellingen. 

c. Bevorderd wordt het tot stand komen van re
gelingen die het mogelijk maken dat echtparen 
waarvan de ene partner is aangewezen op een 
verpleegtehuis en de andere op een bejaar
denoord, tezamen kunnen worden gehuisvest; 
te denken valt aan aanleunwoningen bij ver
pleegtehuizen. 
Bij de (her)inrichting van verpleegtehuizen 
moet meer aandacht worden gegeven aan de 
persoonlijke levenssfeer van de verpleegden. 

d. In de besturen van pensioenfondsen dienen 
naast werkgevers en werknemers ook gepen
sioneerden te worden opgenomen. 

15. Het beleid m .b.t . sociaal-culturele activiteiten 
(vormings-, club- en buurthuiswerk, kinderop
vang, bibliotheek, etc.) wordt gedecentraliseerd 
naar provincies en gemeenten, onder gelijktijdige 
overheveling van rijksbijdragen naar het Gemeen
te- en Provincie Fonds. 
De bestuurskosten die het rijk tot nu toe op dit 
terrein maakt, worden mede overgeheveld naar 
het Gemeente- resp. Provincie Fonds. 
Kinderopvang wordt door het CDA gezien als een 
eerste verantwoordelijkheid van de ouders. Het 
beleid van de overheid t.a.v. de kinderopvang is 
gericht op het scheppen van voorwaarden, waar
bij het primaat van het particulier initiatief de 
hoogste prioriteit krijgt. 
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De rijksoverheid behoudt de verantwoordelijkheid 
voor voorzieningen met een landelijke betekenis, 
hetgeen duidelijk omschreven zal moeten wor
den. 
16. Jongeren zoeken hun identiteit op weg naar 
de volwassenheid . De overheid schept door mid
del van een samenhangend beleid voorwaarden 
waaronder dit rijpingsproces kansen krijgt. Kinde
ren moeten kunnen opgroeien in een zorgzame 
leefomgeving, een gezin of ander samenlevings
verband. Opvang en begeleiding van jongeren 
door het onderwijs en door jeugdorganisaties 
gericht op verantwoordelijkheidsvorming en -be
leving worden bevorderd. Het toegroeien naar 
verantwoordelijkheid vraagt dat het verkrijgen 
van rechten en plichten niet uitgesteld wordt maar 
tijdig plaatsvindt. Bijzondere overheidsaandacht 
gaat uit naar jongeren in achterstandssituaties. 
Met het oog hierop wordt een zogenaamd con
centratiebeleid ontwikkeld (b.v. voor langdurig 
werkloze jongeren, randgroepjongeren en tweede 
generatie minderheden). Het beleid, dat jeugd
hulpverlening zo dicht mogelijk bij het ouderlijk 
huis plaatsvindt, dient versterkt te worden. 
17. In het kader van het welzijnsbeleid voor etni
sche groeperingen gaat prioriteit uit naar: 

sociaal-culturele activiteiten die het met name 
vrouwen uit etnische groeperingen mogelijk 
moeten maken zich te ontwikkelen tot volwaar
dig deelhebber aan het maatschappelijk leven. 
Deze vormen van educatie worden niet losge
maakt van levensbeschouwelijke inspiraties 
zoals die in betrokken kring leven; 
de eigen organisaties van etnische groeperin
gen als middelen om in onze samenleving te 
emanciperen en te participeren; 
instellingen en activiteiten die de wederzijdse 
verstandhouding tussen etnische groeperin
gen en de oorspronkelijke Nederlandse bevol
king bevorderen waardoor racisme wordt te
gengegaan. 
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VORMING EN TOERUSTING TOT 
VERANTWOORDELIJKHEID 

• 54 Plaatsbepaling 

VI 

Onderwijs vormt de brug tussen heden en toe
komst. Leerlingen-van-vandaag zijn dragers van 
de maatschappij-van-morgen. In die maatschappij 
komt bij de burgers en hun organisaties een ruime 
mate van eigen verantwoordelijkheid te liggen. 
Maatschappelijke veranderingen zullen tot het 
aanvaarden van die verantwoordelijkheid uitda
gen en technologische vernieuwingen, wereldwij
de communicatie-mogelijkheden en beweeglijk
heid bieden daartoe tal van uitgangspunten. 
Tegelijkertijd zullen meer mensen de sociale inzet 
van medemensen nodig hebben. De leeftijds-op
bouw verandert, de vereenzaming neemt toe en 
de zorg om diegenen die (nog) niet voor zichzelf 
kunnen opkomen groeit. Personen en kleine groe
pen zullen beter dan voorheen in staat moeten 
zijn problemen op te lossen. Dat stelt aan karakter, 
creativiteit en kunde van de mensen hoge eisen. 
Jonge mensen moeten daarop worden voorbe
reid opdat niemand gedwongen wordt aan de 
kant te staan. 
In de maatschappij van morgen zal de mens min
der aan (één bepaalde) beroepsarbeid gebonden 
zijn. In grotere mate zal worden gevraagd om aan 
andere verantwoordelijkheden deel te nemen en 
zodoende veelzijdiger te functioneren. Onderwijs
instellingen moeten op deze uitdagingen een visie 
voorhanden hebben. Van daaruit kunnen zij, in 
open communicatie met de maatschappij, een 
wezenlijke bijdrage leveren. 
Een samenleving in beweging vraagt om een on
derwijsstelsel dat bij de leerlingen zowel in sociaal 
als in beroepsmatig opzicht het aanpassingsver
mogen versterkt. Dat stelt eisen zowel aan het 
basis-, het voortgezet en het hoger onderwijs, als 
aan de nascholing van volwassenen. 

Zeker in de leerplichtige periode moeten zowel 
kennisaspecten als andere elementen van de 
maatschappelijke en persoonlijkheidsvorming 
aandacht krijgen. Het gaat er om de leerlingen toe 
te rusten tot het dragen van verantwoordelijkheid 
voor anderen en voor zichzelf. In gezin, beroep, 
kerk en maatschappelijke verbanden, maar ook in 
grotere en kleinere kring. 
Zowel voor de mens persoonlijk als voor de maat-
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Onderwijs en cultuur 

schappij is de kwaliteit van het onderwijs in elk 
type school en op elk niveau van groot belang. 
Deze dient te worden bewaakt. De school moet in 
staat zijn die kwaliteit te garanderen en te verho
gen. Scholing van onderwijsgevenden voor elk 
type onderwijs neemt daarbij een sleutelpositie 
in. De overheid heeft tot taak voorwaarden te 
scheppen en kwaliteit te bewaken. 

Het onderwijs is voor een gemeenschap niet 
alleen en zelfs niet primair een kostbaar consump
tie-artikel. Het is bovenal een belangrijk middel 
voor overdracht en verdere ontwikkeling van de 
cultuur, alsmede voor de vorming van een verant
woorde eigen visie op het leven en op de waarde 
van de menselijke persoon. Daarnaast belJaalt de 
sociale en economische betekenis van het onder
wijs mede de positie en de rol van ons land. Het 
onderwijs vormt zodoende ook een wezenlijke 
factor in de internationale concurrentiepositie. 
Als zodanig is het waarschijnlijk de belangrijkste 
breedte-investering die een volk kan doen. Het 
onderwijs, met name het beroepsonderwijs, zal 
dan ook van hoge kwaliteit moeten zijn met vol
doende variatie in opleidingsmogelijkheden. Aan
sluiting op de wisselende behoeften van de ar
beidsmarkt en variatie in onderwijsaanbod zijn 
noodzakelijk. Dit vraagt een slagvaardig beleid en 
om ruimte aan de scholen om het onderwijs aan 
nieuwe technologieën en veranderingen in beroe
pen en functies aan te passen. 

Voor vele beroepen en leerlingengroepen is 
combinatie van afwisselend werken en leren een 
passende en aantrekkelijke scholingsmogelijk
heid. Daarnaast kan in vele opleidingen het con
tact met het beroepsleven worden versterkt door 
stages, praktijkperioden en assistentschappen. 
Evenzeer zullen proefnemingen met periodiek 
educatief verlof moeten worden gestimuleerd. 
Het huidige leerplicht-beleid wordt gehandhaafd. 
Schoolverlaters tussen 16 en 18 jaar verdienen 
bijzondere aandacht. Overheid en sociale partners 
dienen voor deze categorie hoge prioriteit te ge
ven in het scheppen van werkgelegenheid met 
aanvullend onderwijs. Waar mogelijk beroepson
derwijs. 

Het onderwijsbeleid gaat uit van artikel 23 van 
de Grondwet. Daarin is rechtsgelijkheid en vrij
heid van onderwijs (richting, inrichting en stich
ting) gewaarborgd en de zorg van de overheid 
voor het onderwijs geformuleerd. Dit betekent 
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handhaving van het stelsel waarbij openbaar on
derwijs naast bijzonder onderwijs (al dan niet op 
levensbeschouwelijke grondslag) mogelijk is. 

Vanuit onze visie heeft de bijzondere school, 
gedragen door een rechtspersoon met ideële 
doelstellingen, de voorkeur. 

Met het oog op maatschappelijke en persoon
lijkheidsvorming van de leerling is het van bijzon
dere betekenis dat levensbeschouwelijke en peda
gogische idealen in de school doorwerken. Waar 
nodig door samenwerking en taakverdeling zal 
voldoende regionale spreiding van onderwijs op 
levensbeschouwelijke grondslag, dan wel op de 
daarop gebaseerde pedagogische identiteit, wor
den nagestreefd. Dat betekent niet dat te kleine 
scholen in stand behoeven te worden gehouden. 
In uitzonderingsgevallen moet door het verlenen 
van ontheffing van de norm het voortbestaan van 
een kleine school worden gegarandeerd. Het is 
aan de scholen om in vrijheid vormen van samen
werking te kiezen; de overheid moet belemmerin
gen daarvoor in de regelgeving opheffen. De loka
le sociaal-culturele functie van de school wordt 
daarbij onderkend. 

Onze visie op eigen aard en taak van de school 
verzet lich tegen de bureaucratisering die zich 
manifesteert in gedetailleerde regelgeving en een 
stroom van nadere voorschriften en aanwijzingen. 
Het nu door de overheid voorgestane deregule
rings- en activeringsbeleid dient met kracht te 
worden voortgezet. De beleidsruimte van de 
school dient met name ook materieel te worden 
vergroot ten aanzien van leerplan, lessentabel, 
onderwijsorganisatie en het participeren aan vol
wasseneneducatie. Maar ook ten aanzien van het 
eigen toerustingsbeleid (nascholingsactiviteiten, 
optimalisering van de onderwijsorganisatie, on
derwijsondersteuning e.d.) moet de eigen verant
woordelijkheid van de school worden versterkt. 

De werkgelegenheid binnen het onderwijs 
vraagt de komende periode bijzondere aandacht. 
Demografische veranderingen alsook bezuinigin
gen verminderen het aantal arbeidsplaatsen. 
Drastische vermindering van de instroom van 
jonge onderwijsgevenden en vergrijzing van het 
lerarencorps dienen daarbij effectief te worden 
bestreden; omdat anders continuïteit en innova
tievermogen van het onderwijs in gevaar komen. 
Het arbeidsvoorwaardenbeleid zal, met inachtne
ming van rechtspositionele voorwaarden, minder 
gedetailleerd moeten worden. Het zal een meer 
flexibele inzet en ruimte van de onderwijsgevende 
dienen toe te laten en beter op de praktijk van de 
scholen moeten aansluiten. 

• 55 Basisonderwijs 

Het onderwijsveld dient ongestoord de Wet op 
het Basisonderwijs te kunnen invoeren. Bijzonde
re aandacht vragen de ontwikkelingen binnen het 
speciaal onderwijs en die ten aanzien van de over-
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stapmogelijkheden tussen basis- en speciaal on
derwijs; het speciaal onderwijs zal zijn comple
mentaire functie namelijk doeltreffend moeten 
kunnen vervullen. In het basisonderwijs moet het 
zorg-breedte aspect voldoende kansen krijgen. 

• 56 Voortgezet onderwijs 

Zowel maatschappelijk als onderwijskundig heeft 
Nederland een zo eenvoudig mogelijk samenhan
gend onderwijsstelsel nodig. Een stelsel dat ech
ter mede door het onderwijsveld dient te worden 
gedragen. 
De verschillen van inzichten in de onderwijswe
reld met betrekking tot de inrichting van het on
derwijs aan 12- tot 15/16-jarigen rechtvaardigen 
gedurende langere tijd een tweesporenbeleid: 
een naast elkaar bestaan van een categoraal on
derwijsbestel op basis van de Wet op het Voortge
zet Onderwijs en experimenten met een geïnte
greerd voortgezet basisonderwijs. Dit laatste ge
fundeerd op een wettelijke regeling, die de onder
wijskundige en financiële ruimte en kaders van 
experimenten vastlegt en een wetenschappelijk 
verantwoorde evaluatie mogelijk maakt. Op grond 
van ervaringen, gesteund door wetenschappelijke 
evaluaties, kan over een aantal jaren na een gron
dige consultatie van het onderwijsveld besloten 
worden hoe het onderwijsstelsel voor 12- tot 15/ 
16-jarigen meer definitief moet worden ingericht. 

Voor de tweede fase van het voortgezet onder
wijs (15/16- tot 18-jarigen). kan op basis van de 
reacties uit het onderwijs (d.w.z. ouders, besturen 
en leerkrachten) een begin worden gemaakt met 
de experimentele ontwikkeling van een school 
voor voorbereidend hoger onderwijs en van scho
len voor korte en lange beroepsopleidingen. Ge
streefd wordt naar: 

een opleidingsduur van 3 jaar; 
verruiming van het onderwijsaanbod (vakken
pakket); 
mogelijkheid om de meeste vakken op twee 
niveaus te onderwijzen en te examineren. 

Ook hier zal er gedurende een langere periode 
sprake zijn van tweesporenbeleid. De aanslui
tingsproblematiek tussen de eerste en tweede 
fase van het voortgezet onderwijs en hoger onder
wijs vraagt daarbij bijzondere aandacht. 

• 57 Hoger onderwijs 

De instellingen van wetenschappelijk onderwijs 
en van hoger beroepsonderwijs dienen de gele
genheid te krijgen om onderwijskundig en organi
satorisch het beleid op het terrein van samenwer
king, taakverdeling en concentratie zijn beslag te 
doen krijgen. Nieuwe ingrijpende maatregelen op 
dit gebied dienen achterwege te blijven. 
Aansluitend op het huidige beleid van het kabinet 
dienen de ontwerpen van wetgeving voor beide 
onderwijssectoren doorgelicht te worden op de 

CDA: 55-57 



verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid 
en instellingen, om aldus verzelfstandiging en 
deregulering af te dwingen. 

De primaire verantwoordelijkheid van de instel
ling voor het realiseren van de doelstelling, het 
vormgeven aan de taakstelling en het beheer van 
de middelen, dient als waarborg voor de vrijheid 
van onderwijs en onderzoek formeel te worden 
beschermd. Instellingen van hoger onderwijs 
moeten zich kunnen profileren. Daardoor geven 
zij inhoud aan hun visie op de wetenschapsbeoe
fening en de maatschappelijke functie daarvan, 
zowel als aan hun regionale en landelijke functie. 
Door verscheidenheid wordt de ontwikkeling van 
het hoger onderwijs bevorderd. Een dergelijke 
benadering vraagt ook in bestuurlijke zin een 
slagvaardige en doelmatige organisatie; beleid 
en wetgeving dienen dit te bevorderen. 

• 58 Volwasseneneducatie 

De kaderwet volwasseneneducatie schept meer 
samenhang in het netwerk van educatieve voor
zieningen, opleidingen in het kader van tweede
kans en tweede-weg onderwijs, cursussen voor 
beroepsonderwijs en scholingsactiviteiten ten 
behoeve van her- en bijscholing. Recht moet wor
den gedaan aan visies die er terzake van behoef
ten van burgers, maatschappelijke organisaties, 
regio's en bedrijfstakken bestaan. De beschikbare 
voorzieningen moeten optimaal en flexibel wor
den ingezet; regionaal overleg moet zorg dragen 
voor coördinatie en planning van de behoeften en 
een doelmatige inzet van de beschikbare capaci
teit. Een dergelijk overleg wordt conform de ka
derwet gestructureerd en maatschappelijk en qua 
richting pluriform samengesteld. Het initiatief 
voor het aanbod van dit type onderwijs dient pri
mair te liggen bij de burger, maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven. In dat kader 
moet pluriformiteit van het aanbod (o.a. naar rich
ting) goede kansen krijgen. 

ARTIKELEN 

• 59 Algemeen 

1.1 De verhouding overheid-onderwijs vraagt, 
binnen het kader van artikel 23 van de Grondwet, 
met nadruk op de verantwoordelijkheid van de 
eerst betrokkenen, grotere flexibiliteit en differen
tiatie binnen het onderwijsbestel en minder bu
reaucratie. Het rijks-voortgezet onderwijs dient, 
mede ter inkrimping van het ambtelijk apparaat, 
overgedragen te worden aan door ouders te kie
zen besturen of aan de gemeenten. Het huidige 
beleid van deregulering moet worden geïntensi
veerd. 
1.2 Conform het streven naar gespreide verant
woordelijkheid worden mogelijkheden tot bestuur 
en beheer van onderwijsinstellingen als privaat-
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rechtelijke rechtspersonen optimaal benut. Met 
behoud van bestuurlijke verantwoordelijkheid ten 
aanzien van richting en inrichting van het onder
wijs moet worden gelet op de verankering in het 
(eventueel levensbeschouwelijk) maatschappelij
ke draagvlak en op de interne democratisering. 
De waarde van onderwijsinstellingen die geen 
rijkssubsidie ontvangen maar wel onderworpen 
zijn aan rijkstoezicht, wordt als aanvullende voor
ziening erkend; bij de planning van de volwas
seneneducatie worden zij mede in beschouwing 
genomen. 
De functie van de bedrijfsscholen in het kader van 
het leerlingenwezen zal waar mogelijk worden 
gestimuleerd. 
1.3 Het bijzonder onderwijs krijgt meer ruimte 
voor de inrichting van het onderwijs. Dit betekent 
niet alleen een zelfstandig inhoudgeven aan de 
taakstelling, maar eigen beleidsruimte voor ver
betering en vernieuwing van het onderwijs, ver
sterking van de onderwijsondersteuning. Met na
me de kleinere school moet hierbij op landelijke 
en lokale verzorgingsinstellingen kunnen terug
vallen. 
1.4.1 Gestreefd wordt naar verbreding van de 
financiële armslag van de scholen door dcl beste
dingsvrijheid binnen een normfinanciering te ver
groten. 
1.4.2 Daarnaast zal de school ook in een ruimer 
maatschappelijk kader moeten kunnen functione
ren. Met name kan hier worden gedacht aan het 
deelnemen aan het volwassenenonderwijs en het 
beschikbaar stellen van faciliteiten voor buiten
schoolse activiteiten in wijk of gemeente. 
1.5 Verruiming van de bevoegdheden van afzon
derlijke scholen zal gepaard gaan met het ontwik
kelen van instrumenten voor kwaliteitsmeting 
van het onderwijs. Verbetering van het onderwijs 
moet mede gericht zijn op het bewaken van het 
studierendement en op beperking van het aantal 
drop-outs o.a. door versterking van de begelei
ding van kwetsbare groepen. Analyses van resul
taten van objectieve kwaliteitsmetingen van delen 
van het Nederlands onderwijs zullen periodiek 
plaatsvinden en openbaar zijn. 
1.6 Een grotere mate van vrijheid aan de scholen 
vraagt versterking van bestuurskracht en alge
meen management. Automatisering van de infor
matiestromen is daarbij onmisbaar. Voor kleinere 
scholen kan daarbij op basis van vrije keuze sa
menwerking (desgewenst met gelijkgerichte in
stellingen) dienstig zijn. 
Het beleid met betrekking tot de versterking van 
de bestuurs'<racht en het management wordt 
voorgezet. 
1.7 Spreiding van levensbeschouwelijk gefun
deerd onderwijs wordt gegarandeerd. Verbreding 
en verdieping van regionale samenwerking en 
taakverdeling op basis van vrijwilligheid van de 
scholen wordt bevorderd. De richting van het on
derwijs wordt daarbij in acht genomen. 
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1.8 Bij daling van het aantal leerlingen worden 
waarborgen ingebouwd voor voldoende sprei
ding van het levensbeschouwelijk gefundeerd 
onderwijs onder zorgvuldige afweging van de 
factoren per regio die de norm bepalen; met na
me de bereikbaarheid van het verlangde onder
wijs in dunbevolkte gebieden is daarbij een be
langrijk element. 
1.9 Het onderwijs heeft een taak bij de emanci
patie van o.a. de vrouw. Hierbij gelden onder 
meer de volgende aandachtspunten: 
- het subsidiëren van tweede-kansonderwijs en 

bijscholing; 
- het wegwerken van achterstanden in onder

wijs en beroepsopleiding van vrouwen en 
mannen; 

- meer uniformiteit op lokaal niveau bij het vast
stellen van de schooltijden en de vakanties; 

- verbetering van de keuze van vakkenpakketten 
in verband met de aansluiting op de arbeids
markt, o.a . ten behoeve van meisjes; 

- het bevorderen van aandacht voor het thema 
emancipatie bij de opleiding voor onderwijs
gevenden. 

1.10 Slechts op basis van algemeen vastgesteld 
overheidsbeleid, en indien het onderwijs in gebre
ke blijft, bevordert de rijksoverheid - onder parle
mentaire goedkeuring - ontwikkeling van innova
tieprojecten . 
1.11 Voor allochtone minderheden worden de 
opleiding van onderwijzers en de produktie van 
lesmateriaal in ons land bevorderd . Daarbij wordt 
met de godsdienstige overtuiging van betrokke
nen rekening gehouden. 
1.12 Het beleid van de overheid zal gericht blij
ven op het ve rgroten van mogelijkheden van 
scholen ten behoeve van opvang van leerlingen 
met moeilijkheden als gevolg van maatschappe
lijk-culturele omstandigheden . Ook op de sociaal 
culturele ontwikkeling van autochtonen in divers 
samengestelde wijken. Uitgaande van de primaire 
verantwoordelijkheid van de school zullen aange
paste leerplanontwikkeling, scholing van docen
ten op dit terrein en het bieden van volwassenen
onderwijs voor de betreffende groepen ouders 
worden gestimuleerd . 
1.13 Voor opleiding van godsdienstige voorgan
gers ten behoeve van allochtone levensbeschou
welijke minderheden zijn , in verband met de ge
wenste integratie in de Nederlandse samenleving, 
daarop afgestemde faciliteiten in ons land ge
wenst. 
1.14 Om een instroomstop van nieuwe leer
krachten te voorkomen, moet, naast bevordering 
van deeltijdarbeid en arbeidstijdverkorting, het 
bevoegd gezag van de school vrijheid hebben om 
bij afvloeiing van personeel niet uitsluitend uit te 
gaan van de criteria leeftijd en diensttijd ; kwali
teitscriteria en een evenwichtige opbouw van staf 
en team dienen eveneens belangrijke beoorde
lingsaspecten te zijn . Zorgvuldig overleg met or-
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ganisaties van onderwijsgevenden en met school
besturen hierover is aangewezen; controleerbare 
criteria en procedures zijn nodig . Ook kan voor de 
komende periode worden overwogen de VUT
leeftijd voor leraren te verlagen. Financiering hier
van dient uit de herbezettingsgelden plaats te 
vinden . 
1.15 De overheid zal in overleg met sociale part
ners het arbeidsvoorwaardenbeleid bij het onder
wijs globaliseren . Dit om meer ruimte te scheppen 
voor organisaties van besturen en leerkrachten 
voor een eigen inbreng binnen de scholen voor 
wat betreft adequate onderwijsorganisatie, even
wichtige opbouw van de staf en aan de school 
aangepaste werkafspraken. 
1.16 Internationale samenwerking en met name 
die met de EG wordt met kracht bevorderd. 
Met name de volgende onderwerpen vragen aan
dacht : 

het streven naar vergelijkbaarheid van onder
wijsprogramma's in de EG en erkenning van 
diploma's; 
versterkte samenwerking in Benelux-verband; 
toekenning van gelden uit het sociaal fonds 
van de EG ten bate van het beroepsonderwijs; 
verbetering van de functie van internationale 
organisaties zoals de EG, UNESCO, OECD. 

• 60 Basisonderwijs 

2.1 Zorgvuldige invoering van de Wet op het 
Bas isonderwijs heeft prioriteit. De overheid zorgt 
ervoor dat de voorwaarden waaronder dit ge
beurt, toereikend zijn . De eigen aard van het bij 
zonder en die van het openbaar onderwijs dienen 
daarbij als uitgangspunt. 
Ook na invoering van het basisonderwijs moet er 
tegen worden gewaakt dat de eigen aard van de 
kleuter geweld wordt aangedaan door veronacht
zaming van het spel-element. 
2.2 De kwaliteit van het basisonderwijs wordt 
geëvalueerd. Mede gelet op de sterk vergrote taak 
van de onderwijsgevenden en de bandbreedte 
van zijn bevoegdheden wordt ook de opleiding en 
de bijscholing van de leraar in de evaluatie betrok
ken . De inspectie dient in deze evaluatie een taak 
te krijgen. Haar evaluatierapporten worden open
baar gemaakt. In deze evaluatie verdient het on
derwijs van het jonge kind een aparte vermelding. 
2.3 Het speciaal onderwijs krijgt een aanvullen
de functie op het basisonderwijs; voor vele leer
lingen, die een meer orthopedagogische benade
ring vragen, is het een onmisbaar schooltype; 
waar mogelijk dienen leerlingen echter de basis
school te volgen mede door zorgverbreding van 
dit type onderwijs . Omvang en differentiatie van 
het speciaal onderwijs dienen aan dit uitgangs
punt te worden getoetst. 
2.4 Om ouders sterker te betrekken bij het 
schoolgebeuren zal daar waar mogelijk, en met 
inachtneming van de grondwettelijke vrijheid van 

CDA: 60 



onderwijs, de overheid het functioneren van ou
ders in medezeggenschapsorganen stimuleren. 

• 61 Voortgezet onderwijs 

3.1 De ontwikkeling van het voortgezet onder
wijs zal primair gedragen moeten worden door 
ouders, besturen, onderwijsgevenden en onder
wijsorganisaties. 
3.2 De aansluitingsproblematiek van de nieuwe 
basisschool en het voortgezet onderwijs, evenals 
de aansluiting van de eerste fase van het voortge
zet onderwijs bij de tweede fase, vragen in de 
komende periode bijzondere aandacht. Het stellen 
van minimum-eindtermen aan vakken en leerge
bieden binnen een kernprogramma van het basis
respectievelijk de eerste fase van het voortgezet 
onderwijs dient te worden overwogen. De over
heid zal opdracht geven tot onderzoek en ontwik
keling van concept minimum eind-termen. 
3.3 Naast het bestaand categoraal stelsel zal een 
wettelijke regeling ruimte bieden voor experimen
ten met het voortgezet basisonderwijs. De experi
menten dienen door een onafhankelijke commis
sie te worden geëvalueerd, ondersteund door 
wetenschappelijk onderzoek. Definitieve beslis
singen over de eerste fase van het voortgezet 
onderwijs worden pas genomen nadat voldoende 
ervaring is vergaard en de genoemde evaluatie 
heeft plaatsgevonden. Wettelijke eisen moeten 
aan de experimenteerscholen worden gesteld 
opdat de leerlingen daarvan naar het vervolgon
derwijs kunnen doorstromen. 
3.4 Algemene technieken en informatica, inclu
sief het werken met computers, zullen geleidelijk 
binnen het voortgezet onderwijs worden inge
voerd. 
3.5 Een ontwikkelingswet dient een experimen
tele start van een nieuw stelsel van de tweede 
fase van het voortgezet onderwijs mogelijk te ma
ken. Aan de invoering zal dienen vooraf te gaan 
overleg met de betrokkenen, o.a. de sociale part
ners. 
Ook hier dient evaluatie-onderzoek door een onaf
hankelijke commissie plaats te vinden. 
3.6 Bij de tweede fase van het voortgezet onder
wijs moeten opleidingen goede aansluiting geven 
op het volgen van hoger onderwijs, dan wel op de 
beroepsuitoefening. Voorzieningen voor overstap 
tussen algemeen en beroepsonderwijs en door
stroommogelijkheden van het beroepsonderwijs 
naar het hoger onderwijs moeten worden getrof
fen. Het Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs dient 
als gelijkwaardige onderwijsweg te worden be
schouwd naast het leerlingwezen. 
3.7 Aansluitend bij de behoeften van het be
drijfsleven dienen in de provincies en regio's con
tactcentra te komen voor onderwijs en arbeid, 
waardoor de aansluitingsmogelijkheden geopti
maliseerd kunnen worden en door de advisering 
over keuzepakketten het beroepsperspectief (van 
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o.a. meisjes) vergroot kan worden en hun positie 
in de marktsector verbeterd wordt. Voldoende 
variaties in opleidingsmogelijkheden worden 
bevorderd. 
3.8 Mede door inspraak van de sociale partners 
en beroepsverenigingen zullen de beroepsoplei
dingsprofielen beter gaan aansluiten op de be
roepseisen. 

• 62 Onderwijsverzorging 

4.1 Bij de specifieke verzorgingsinstellingen 
moet voldoende beleidsvrijheid aanwezig zijn 
voor ondersteuning van het onderwijs op basis 
van vragen uit het veld. Daarnaast ruimte voor 
aanvragen van de overheid op basis van beleids
voornemens of vastgesteld beleid. 
Pluriformiteit van ondersteuning wordt landelijk 
veilig gesteld door voor een adequaat functione
ren van landelijke pedagogische centra voldoende 
middelen te garanderen. 
4.2 Ontwikkeling en verspreiding van audio-vi
sueel materiaal, educatieve soft-ware en appara
tuur voor gebruik in het onderwijs, alsmede van 
documentatie terzake van beschikbaar materiaal 
en boeken, vereist meer gestructureerde samen
werking van de instellingen in de verzorgings
structuur. 
Samenwerking op andere terreinen tussen de 
verzorgingsinstellingen, met name ook op het 
terrein van de programmering, evaluatie en on
dersteuning wordt met kracht bevorderd. 
4.3 Bij de schoolbegeleidingsdiensten moet 
worden uitgegaan van contracten tussen scholen 
en diensten op basis van behoeften en richting 
van de individuele school. 
Keuzemogelijkheden voor scholen zullen worden 
nagestreefd. De taak van schoolbegeleidingsdien
sten beperkt zich tot het basis- en speciaal onder
wijs. Deze scholen moeten een herkenbare in
vloed hebben op bestuursstructuur en program
mering van de onderwijsbegeleidingsdienst. 
Functie en kwaliteit van de dienstverlening van de 
onderwijsbegeleidingsdienst dient periodiek te 
worden geëvalueerd. 

• 63 Hoger onderwijs 

5.1 Uitgangspunten voor wetgeving voor het 
hoger onderwijs is de eigen verantwoordelijkheid 
van de instellingen. 
Zowel voor het beleid als voor uitvoering van 
taken bij hoger beroepsonderwijs en wetenschap
pelijk onderwijs. De overheid richt zich op finan
ciële beheersing en kwaliteitsbewaking. 
5.2 Bijzondere instellingen van hoger onderwijs 
krijgen gelegenheid zelf hun taak op grond van 
eigen visie op onderwijs en wetenschapsbeoefe
ning, in te vullen en uit te voeren binnen de alge
meen geldende financieringsvoorwaarden; zij 
bepalen zelf welke vormen van samenwerking 
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met andere instellingen gewenst en mogelijk zijn. 
Ook bij het hoger onderwijs dient voldoende 
spreiding van het confessionele onderwijs voor 
alle relevante sectoren gegarandeerd te blijven. 
5.3 Instellingen van hoger onderwijs dienen zich 
te kunnen profileren door een grote mate van 
vrijheid ten aanzien van taakstelling en inrichting 
van onderwijs en onderzoek. De financiering van 
de taken en daarmee de beheersing door de over
heid zullen tot stand komen door een eenvoudig, 
inzichtelijk, landelijk financieringssysteem dat ge
lijke behandeling van instellingen garandeert en 
doelmatige keuzes ten aanzien van taakstelling en 
uitvoering binnen de instelling bevordert. 
5.4 Organisatie, faciliteiten en deskundigheid 
van de instellingen zullen beschikbaar moeten 
worden gesteld voor tweede-kansonderwijs en 
andere vormen van volwasseneneducatie, waar
bij de Open Universiteit een eigen landelijke func
tie vervult. 
5.5 De wettelijke mogelijkheid tot inrichting van 
tweede fase beroepsopleidingen wordt gehand
haafd. 
Het systeem van post-academisch onderwijs on
dergaat vereenvoudiging en overhead-kosten 
worden tot een minimum teruggebracht. 
5.6 Evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs 
geschiedt op onafhankelijke wijze. Bijzondere aan
dacht vragen kwaliteitsbevordering en -evaluatie 
van de opleiding voor onderwijsgevenden. Ge
coördineerde aanpak waarbij universiteiten, oplei
dingen voor onderwijsgevenden en verzorgings
instellingen zijn betrokken is daartoe noodzakelijk. 
5.7 Middelen voor onderzoek uit de eerste geld
stroom staan vrij ter besteding van de instelling, 
met behoud van garantie voor de kwaliteit. De 
inzet van de beschikbare middelen dient in de tijd 
voldoende flexibel te zijn, teneinde verstarring 
van de onderzoekscapaciteit te voorkomen. 
5.8 Onderzoeksvragen van de zijde van de over
heid worden niet binnen de eerste geldstroom, 
doch als regel op basis van onderzoekcontracten 
bij de instellingen van wetenschappelijk onder
wijs geplaatst. Daarbij gelden de normale regels 
tussen opdrachtgever en onderzoekinstituut. 
5.9 De overheid bevordert door bilaterale en 
multilaterale verdragen, zowel in Europa als daar
buiten, samenwerking van instellingen van hoger 
onderwijs met buitenlandse universiteiten, zowel 
op het terrein van het onderwijs als op het gebied 
van het onderzoek. 
5.10 Een studiefinanciering voor hoger onder
wijs dient zo spoedig mogelijk te worden inge
voerd. Hiermede moet een bijdrage geleverd wor
den aan de verzelfstandiging van jongeren tussen 
18 en 30 jaar. Het stelsel mag niet drempelverho
gend zijn ten aanzien van de toegang tot het hoger 
onderwijs. 
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• 64 Volwasseneneducatie 

6.1.1 Volwasseneneducatie zal gericht zijn op 
algemene vorming, op beroep of op ondersteu
ning van maatschappelijke inzet en betrekking 
hebben op alle niveaus van het onderwijs. De 
behoeften aan dit type onderwijs zullen primair 
door belanghebbenden worden geïnventariseerd 
en van prioriteiten worden voorzien. Dit type on
derwijs zal primair door een Educatief Beraad 
waarin vertegenwoordigers van belanghebben
den zitting hebben, worden geïnventariseerd en 
van prioriteiten worden voorzien. Het Beraad 
dient een privaatrechtelijk karakter te hebben. 
6.1.2 De basiseducatie gericht op het wegwer
ken van onaanvaardbare achterstanden (o.a. door 
middel van alfabetiseringscursussen) verdient 
hoge prioriteit en een specifieke benadering. 
6.2.1 Het onderwijsaanbod voor volwassenene
ducatie geschiedt zoveel mogelijk door bestaande 
educatieve voorzieningen: instellingen, scholen, 
bedrijfsscholen, schriftelijk onderwijs, het vor
mingswerk in internaatsverband. Scholen voor 
initieel onderwijs krijgen de mogelijkheid om aan 
programma's voor volwasseneneducatie deel te 
nemen. 
6.2.2 Het organiseren van cursussen informatica 
wordt gestimuleerd voor vrouwen in het kader 
van de beroepsgerichte educatie. Hieronder res
sorteert o.a. her- en bijscholing van o.a. meewer
kende vrouw in het gezinsbedrijf. 
6.3 De planning en coördinatie van de volwasse
neneducatie geschiedt op regionaal niveau waar
bij de sociale partners, de educatieve voorzienin
gen en andere belanghebbende organisaties, zo
als vrouwen- en vrijwilligersorganisaties betrok
ken zijn. Op landelijk niveau kan dan worden vol
staan met een licht coördinerende structuur. 
6.4 Binnen de volwasseneneducatie is ruimte 
voor een aanbod op levensbeschouwelijke basis. 
6.5 Bekostiging van de volwasseneneducatie is 
afhankelijk van aard en doel van de gevraagde 
voorzieningen. Dit moet kunnen variëren van vol
ledig gesubsidieerd onderwijs bij basis-educatie
ve voorzieningen tot door belanghebbenden vol
ledig betaald onderwijs. 
6.6 Proefnemingen met educatief verlof worden 
bij voorrang in overleg met de Stichting van de 
Arbeid door de overheid gesteund. 

Wetenschapsbeleid 

• 65 Plaatsbepaling 
Wetenschapsbeoefening is in een moderne sa
menleving een onmisbare bezigheid. Het verrui
men van kennis en van daarop gebaseerd mense
lijk inzicht vormt een zelfstandige sociaal-culturele 
waarde. De wetenschap zal ook aan de levensom
standigheden dienstbaar moeten zijn en er toe 
bijdragen de in de schepping aangeboden moge
lijkheden te ontwikkelen. Wetenschappelijk onder-
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zoek vormt dan ook een belangrijke diepte-inves
tering ten behoeve van de toekomst. Naarmate 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek dieper 
ingrijpen in het menselijk bestaan, neemt ook het 
gevaar van misbruik toe. Dat kan ernstige conse
quenties hebben. 
De overheid heeft dan ook een bijzondere verant
woordelijkheid wanneer het om de invoering gaat 
van belangrijke, nieuwe technologieën welke, 
naast grote voordelen, voor de samenleving ook 
de kans op ernstige risico's inhouden. Een natio
naal beleid moet daarvoor op zijn hoede zijn. 
Met een passieve of geïsoleerde opstelling kan 
Nederland echter niet veel bereiken. Om weten
schappelijke en technologische ontwikkelingen te 
kunnen beïnvloeden zal op deze gebieden interna
tionale samenwerking moeten worden bevorderd. 
Het belang van het wetenschaps- en technologie
beleid en de vereiste internationale samenwer
king vragen nadrukkelijk aandacht en coördinatie 
op regeringsniveau. Mede vanwege de zeer hoge 
kosten, welke aan sommige typen van onderzoek 
zijn verbonden, maar ook terwille van doelmatig
heid en kwaliteitsbevordering, dient internationa
le samenwerking, met name binnen de EG, te 
worden nagestreefd. Behoudens voor wat betreft 
onderzoekterreinen die van nationaal of nog bre
der belang zijn, of die potentiële risico's inhouden, 
dient de overheid geen dwingende invloed uit te 
oefenen op de keuze van onderzoeksprogram
ma's en op de toepassing van methoden en tech
nieken. In beperkte gevallen, waar overheidsbe
slissingen nodig zijn, moeten deze worden voor
bereid via menings- en besluitvormingsprocedu
res die een brede maatschappelijke aanvaarding 
van de besluiten bevorderen en daarbij ook het 
oordeel van deskundigen een belangrijke rol laten 
vervullen. De geplande sectorraden kunnen in dit 
besluitvormingsproces eveneens een belangrijk 
aandeel hebben. 

• 66 Artikelen 
1.1 De overheid stelt middelen ter beschikking 
aan instellingen van wetenschappelijk onderwijs 
en aan nationale onderzoeksinstituten voor het 
verrichten van fundamenteel onderzoek, gericht 
op vergroting van onze kennis omtrent mens, 
samenleving en cultuur en over de natuur waarin 
wij leven en voor de ontwikkeling van de voor de 
samenleving belangrijke technieken. 
1.2 Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijk
heid van instellingen van wetenschappelijk onder
wijs voor het verdelen van de beschikbare midde
len over de disciplines, de verantwoordelijkheid 
van onderzoekers en instellingen voor thema keu
ze en uitvoeringswijze. 
1.3 De overheid zal de kwaliteit van het onder
zoek bevorderen; eveneens dient in het kader van 
de tweede-fase-opleiding, de opleiding van on
derzoekers te worden veilig gesteld. Daartoe die
nen doorzichtige procedures voor intercollegiale 
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toetsingen van deskundigen uit en van buiten 
instellingen van wetenschappelijk onderwijs. Er 
komt een goede taakverdeling op basis van het 
landelijk overleg van instellingen en onderzoe
kers. 
1.4 Informatie over nieuwe technologieën en 
over de mogelijke toepassing van onderzoeksre
sultaten, moet voor geïnteresseerden in passende 
vorm ter beschikking zijn. Dienaangaande is er 
een verantwoordingsplicht van onderzoekers en 
instellingen. 
1.5 Voor zover de overheid op basis van vastge
steld beleid op toepassingen gericht onderzoek 
direct financiert, zal het beleid erop gericht zijn 
dat vaststelling van onderzoekdoeleinden en toe
wijzing van middelen geschieden op basis van 
overleg tussen overheid, onderzoekers en belang
hebbenden. 
De overheid zal samenhang en afstemming van 
onderzoek in het kader van de eerste en tweede 
geldstroom bevorderen. 
1.6 Onder zorgvuldige afweging van de sociale, 
culturele, ethische en ecologische gevolgen van 
technologische innovatie wordt deze met kracht 
bevorderd. 
1.7 De overheid zal, waar mogelijk, voorwaarden 
scheppen of belemmeringen opheffen voor nau
were samenwerking tussen instellingen van we
tenschappelijk onderwijs, zelfstandige onderzoek
en ontwikkelingsinstituten en onderzoekinstituten 
binnen het bedrijfsleven en non-profit organisa
ties. 
1.8 Contractonderzoek wordt naast fundamen
teel onderzoek aan de instellingen van weten
schappelijk onderwijs bevorderd. 
De uitbouw van transferbureaus, wetenschaps
winkels en science-parkachtige activiteiten ver
hoogt de directe beschikbaarstelling van weten
schappelijke kennis aan de maatschappij, ver
groot het contact tussen instellingen van weten
schappelijk onderwijs en maatschappelijke orga
nisaties en het bedrijfsleven en levert een bijdrage 
aan de werkgelegenheid. Handhaving van het 
huidige onderzoekfonds per instelling is daarvoor 
noodzakelijk. 
1.9 Intensivering van internationale samenwer
king op het gebied van wetenschappelijk onder
zoek binnen Europees verband, maar ook daarbui
ten, wordt bevorderd. Zowel bilaterale als multila
terale overeenkomsten zijn hiertoe geschikte in
strumenten. 
Actieve participatie aan internationale weten
schapsorganen geeft bovendien de mogelijkheid 
het beleid van internationale onderzoekorganisa
ties en de internationale ontwikkeling te beïnvloe
den. 
1.10 Nederland zal met kracht meewerken aan 
de uitvoering van het actieprogramma waartoe in 
1979 in Wenen besloten is door de United Nations 
Conference on Science and Technology for Deve
lopment (UNCSTD). 
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Zwaartepunten in dat actieprogramma zijn de 
versterking van de eigen capaciteit van ontwikke
lingslanden op wetenschappelijk en technolo
gisch gebied en de herziening van de bestaande 
mechanismen voor de overdracht van kennis. 
1.11 Bevorderd wordt dat op het niveau van de 
regering stimulering en coördinatie van weten
schaps- en onderzoeksbeleid, het innovatiebeleid 
en de internationale samenwerking op het terrein 
van geavanceerd onderzoek worden versterkt. 

CULTUUR 

• 67 Plaatsbepaling 
In de cultuur krijgen de verworvenheden van ge
neraties gestalte; in haar verscheidenheid is zij 
verankerd in de christelijke en humanitaire waar
den van onze samenleving. In zijn cultuur profi
leert zich ons land en geeft het de burger een 
kader voor zijn bestaan. Zorg voor de cultuur is 
een gemeenschappelijk belang. 
Het overheidsbeleid ten aanzien van de cultuur 
dient zich te richten op het behoud van cultuur, 
het scheppen van cultuur en het deelnemen aan 
de cultuur. Taken van de overheid welke in elk 
van de drie sectoren verschillend zijn. Steeds 
heeft de overheid er voor te waken dat culturele 
waarden niet door commerciële belangen, tech
nologische ontwikkelingen of politieke motieven 
worden overheerst. Het beleid moet daarentegen 
de culturele pluriformiteit van de Nederlandse 
bevolking tot haar recht laten komen. De overheid 
zal primair door wetgeving en materiële onder
steuning voorwaarden scheppen, opdat de bur
gers hun culturele verantwoordelijkheid kunnen 
dragen. Het cultuurbeleid moet over de verschil
lende bestuursniveaus zijn verdeeld overeenkom
stig de vereisten van goed rentmeesterschap. De 
rijksoverheid heeft de taak en de bevoegdheid om 
waardevolle voorwerpen te conserveren en voor 
de burgertoegankelijk te maken. Ten aanzien van 
actieve deelname aan scheppende activiteiten zal 
zij prioriteit geven aan professionele kunstbeoefe
ning van nationaal en internationaal niveau. 
In plaats van tekortenfinanciering kan het budget
financieringssysteem bij kunstinstellingen en ge
zelschappen verder worden ontwikkeld. Binnen 
het cultuurbeleid van de overheid speelt het infor
matiebeleid een belangrijke rol. Vooral het beleid 
met betrekking tot radio en televisie zal in de ko
mende periode bijzondere aandacht vragen in 
verband met nieuwe technologische mogelijkhe
den en een meer algemene invoering van regio
nale en lokale omroepen. De uitgangspunten van 
het huidig omroepbestel (publieke functie, non 
commercialiteit, ideële pluriformiteit en democra
tische verankering) moeten worden veilig gesteld . 
Daarnaast zal, mede door middel van samenwer
king in de EG, de positie ten opzichte van interna
tionale uitzendingen, waarin de commercie een 
rol speelt, opnieuw worden bepaald. 
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Zowel op landelijk als op lokaal niveau moet de 
inspraak van de burger op het beleid en uitvoering 
van de omroepen versterkt worden. 
Door bevoegdheden van organisaties en instellin
gen te respecteren en taken aan vrijwilligers over 
te dragen moet de verantwoordelijkheid van de 
burger vorm krijgen. Sommige taken in verschil
lende cultuur-sectoren kunnen door niet-betaalde 
belanghebbenden worden uitgevoerd. Op deze 
wijze kan ook de inspraak van de burger mede 
vorm krijgen. Een veelvormig beleven van cultuur 
moet in een samenleving met uiteenlopende in
heemse culturele kenmerken als feitelijk gegeven 
worden aanvaard. 

• 68 Vrijetijdsbesteding, recreatie en sport 
Naarmate de arbeidstijdverkorting en deeltijdar
beid meer toepassing vinden, krijgt de burger 
meer vrije tijd te besteden. Dat geldt nog sterker 
voor mensen die werkloos zijn, de pensioenge
rechtigde leeftijd hebben bereikt, of die door om
standigheden eerder het arbeidsproces hebben 
verlaten . 
Op welke manier iemand zijn vrije tijd wil beste
den dat hoeft de overheid niet voor hem te rege
len. Dat neemt niet weg dat toenemende vrije
tijdsbesteding op vele beleidsterreinen conse
quenties heeft. Voor verkeer en vervoer, ruimtelij
ke ordening, openbare en commerciële dienstver
lening, openbare en privaatrechtelijke voorzienin
gen op het terrein van recreatie, sport en spel. De 
openluchtrecreatie vraagt voorzieningen zowel 
op korte afstand van huis als op grotere reisaf
stand daarvan. 

Ook de sportbeoefening speelt in het kader van 
de vrijetijdsbesteding een grote rol. Zij kan een 
gezonde ontwikkeling van jeugdigen en het wel
zijn van volwassenen bevorderen en als compen
satie dienen voor negatieve invloeden van arbeid. 

Zowel ten aanzien van de recreatie als met be
trekking tot de sport heeft de overheid primair en 
voornamelijk tot taak voor goede voorwaarden te 
zorgen . De verantwoordelijkheid van de burger, 
vooral die van zijn organisaties, zal worden be
klemtoond. 
Waar mogelijk zullen de activiteiten en het onder
houd van de faciliteiten in handen worden gelegd 
van de organisaties op het terrein van vrijetijdsbe
steding, recreatie en sport. 

Artikelen 

• 69 Algemeen 
1.1 Verantwoordelijkheid voor behoud en ont
wikkeling van ons cultuurgoed en voor de actieve 
en passieve kunstbeoefening ligt primair in han
den van de burger en zijn organisaties. 
De overheid richt haar rechtsmiddelen en publie
ke fondsen op bovengenoemde activiteiten om 
cultuurgoed te behouden en voor een zo groot 
mogelijk deel van de bevolking toegankelijk te 
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maken, een goed evenwicht tussen spreiding en 
concentratie te garanderen en voorwaarden te 
scheppen, opdat de eigen verantwoordelijkheid 
van de burger en zijn organisaties voor cultuur
participatie en voor beheer en onderhoud van 
voorzieningen en de uitvoering van activiteiten 
tot ontplooiing kan komen. 
1.2.1 Het cultuurbeleid is erop gericht dat de 
cultuurbeleving in aansluiting op de sociaal-cultu
rele verscheidenheid van de bevolking mogelijk 
blijft met inachtneming van kwaliteitsmaatstaven. 
1.2.2 Regionale culturen worden door de over
heid in hun eigenheid erkend en gesteund, waar
bij de Friese cultuur door de eigen taal een bijzon
dere plaats inneemt. 
1.2.3 Ten aanzien van het schriftelijk gebruik 
van de Friese taal door de provincie Friesland, de 
Friese gemeenten en de gedeconcentreerde rijks
diensten in Friesland (of door overheden in Fries
land) dient een rechtvaardige regeling tot stand te 
worden gebracht, waar de principiële en prakti
sche gelijkstelling van het Fries aan het Neder
lands het uitgangspunt vormt. 
1.3 De Nederlandse overheid neemt initiatieven 
voor een Europees cultuurbeleid waarin Europese 
verworvenheden terzake van pluriformiteit en 
non-commercialiteit mede belangrijke uitgangs
punten zijn. Internationale uitwisselingsprogram
ma's op diverse cultuurterreinen ondersteunen 
dit beleid. 
1.4 Het arbeidsvoorwaardenbeleid in de diverse 
sectoren van de kunst wordt overgelaten aan on
derhandelingen tussen werkgevers en werkne
mers. De begrenzing ligt in de toepassing van een 
budgetsysteem waarin de overheid door middel 
van rijksbijdragen en bijdragen van lagere overhe
den invloed heeft. 

• 70 Bibliotheekwezen, archiefwezen, 
monumentenzorg 
2.1 De toegankelijkheid van de openbare biblio
theken wordt veilig gesteld mede door terughou
dendheid van de overheid ten aanzien van maat
regelen die voor de gebruikers kostenverhogend 
werken. Het beleid terzake vindt zoveel mogelijk 
decentraal plaats. 
2.2 Door een actief archiefbeleid wordt het be
houd en de toegankelijkheid van archieven, die 
van lokaal, regionaal, nationaal en internationaal 
belang zijn, veilig gesteld. 
2.3 De bescherming, restauratie en het onder
houd van monumenten, zomede de instandhou
ding van cultuur-historisch waardevolle situaties 
zoals stads- en dorpsgezichten, dienen vanuit de 
optiek van een goed rentmeesterschap blijvend te 
worden bevorderd. De overheden stellen daartoe 
voldoende middelen ter beschikking. 
Het particulier initiatief op het gebied van de mo
numentenzorg wordt gestimuleerd en op toerei
kende wijze ondersteund. Een nauwe samenwer
king tussen overheid en particuliere organisaties 
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b.v. op het terrein van publieksvoorlichting en 
van studie en onderzoek is gewenst. 

• 71 Kunstbeoefening door professionals en 
amateurs 
3.1 De rijksoverheid ondersteunt door financiële 
bijdragen culturele activiteiten van (boven)natio
naai karakter en alle activiteiten waarvan de sprei
ding slechts op landelijk niveau op een evenwich
tige wijze kan worden bepaald. 
3.2 De Raad voor de Kunst is het finaal adviesor
gaan van de rijksoverheid; de samenstelling er
van dient aan te sluiten op de sociaal-culturele 
verscheidenheid in de bevolking en de verschei
denheid van artistieke kunststijlen in ons land. 
3.3 Het recht op een actieve cultuurbeleving 
voor en door culturele minderheden zal in een 
ondersteuningsbeleid tot uitdrukking komen. 
Daarbij wordt gerespecteerd dat, met name bij 
deze minderheden, cultuur en religie vaak onver
brekelijk met elkaar verbonden zijn. 
3.4 De betrokkenheid van gemeenten en provin
cies bij de professionele en de amateuristische 
beoefening van de diverse kunstvormen wordt 
versterkt door een eerste verantwoordelijkheid 
voor het faciliteitenbeleid bij de lagere overheid 
te laten. 
3.5 Met behoud van de landelijke ondersteu
ningsinstellingen wordt het beleid terzake van de 
kunstzinnige vorming en de actieve deelname 
van brede lagen van de bevolking aan de actieve 
kunstbeoefening gestimuleerd en gedecentrali
seerd. 

• 72 Media 
4.1 Het radio- en televisiebeleid gaat uit van het 
grondrecht van de burgers en hun geestelijk-cul
tureel groepsleven op pluriforme meningsuiting 
en zo breed mogelijke meningsvorming. 
Het beleid blijft er dan ook op gericht de mogelijk
heden voor een pluriforme meningsvorming en 
-uiting te bevorderen . De overheid voorkomt dat 
de omroep overheerst wordt door commerciële 
of technocratisch-professionele motieven . Overi
gens bewaart zij zelf uitdrukkelijk afstand . Het 
beleid is erop gericht dat de aansluiting op en de 
uitdrukking van geestelijk-culturele stromingen in 
de bevolking optimaal tot ontwikkeling komen. 
4.2 Wat de omroep betreft worden voorwaarden 
geschapen voor een effectieve publieke dienstver
lening op een zo breed en toegankelijk mogelijk 
terrein van maatschappelijke communicatiebe
hoeften. 
Wat betreft de landelijke omroeporganisaties 
wordt in het beleid ten aanzien van bestaande en 
nieuwe zendgemachtigden gestreefd naar ver
sterking van de representativiteit van een geeste
lijk-culturele stroming en daarnaast gelet op een 
voldoende leden- of begunstigersaantal van de 
betreffende omroeporganisatie. De bestuursvor
men dienen zodanig te zijn gedemocratiseerd, dat 
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de leden of begunstigers invloed kunnen uitoefe
nen op het beleid en de uitvoering ervan . Samen
werking op programmatisch gebied en terzake 
van gemeenschappelijke belangen blijft geboden . 
4.3 De participatie van de geestelijke stromingen 
onder de etnische minderheden aan de uitzendin
gen die met name in NOS-verband worden gerea
liseerd wordt versterkt. 
4.4.a De omroepbijdrage, aangevuld met STER
opbrengsten, moet voldoende zijn voor de finan
ciering van het publieke omroepbestel. De We
reldomroep wordt betaald uit de rijksbegroting . 
4.4.b Geen reclame op zondag . Geleidelijke rea
lisatie van de voorgenomen uitbreiding van STER
zendtijd vindt plaats op het derde net. 
4.5 Aangaande het publieke omroepbestel die
nen zodanig terughoudende regelingen te be
staan met betrekking tot commercie en reclame 
enerzijds en overheidsinvloed anderzijds, dat de 
ideële uitgangspunten van ons omroepbestel, de 
zeggenschap van de leden en de onafhankelijk
heid van het programmabeleid zijn gewaarborgd. 
Een niet-commercieel derde televisienet maakt 
het mogelijk dat de zendgemachtigden zich volle
diger als representanten van stromingen kunnen 
ontplooien, waardoor ook het eigene van de Ne
derlandse cultuur in de omroep beter tot zijn recht 
kan komen . 
4.6 Door samenwerking in Europees verband 
worden : 
- de cultuur-politieke uitgangspunten van de 

EG-landen, en breder van de leden van de 
Raad van Europa, ten opzichte van de externe 
programma-aanbieders tot gelding gebracht; 

- het eigen karakter van ons omroepbestel zo
veel mogelijk veilig gesteld; 

- de uitwisseling van programma 's binnen de 
landen van Europa bevorderd ; de doorgifte 
van tv-programma's van de publieke omroe
pen van andere Europese landen via de kabel 
wordt bij wet veilig gesteld ; 

- initiatieven genomen voor de totstandkoming 
van een Europese Conventie voor de audio-vi
suele media ; daarbij worden afspraken ge
maakt met betrekking tot : 

- onafhankelijkheid van de programma-aanbie
ders ten opzichte van commercie en overheid 
en een verantwoordingsmogelijkheid ten op
zichte van stromingen in de bevolking; 

- de regeling van auteursrechten . 
4.7.a Lokale/regionale omroepen dienen uit te 
gaan van rechtspersonen die gedragen worden 
door maatschappelijke organisaties die represen
tatief zijn voor de burgerij. Door een systeem van 
concessies met een bepaalde looptijd - te verle
nen door de regionale/lokale overheid - kan perio
diek de representativiteit van de omroep worden 
getoetst. 
4.7.b Bekostiging van lokale en provinciale om
roep is geen rijkstaak. Lokale noch provinciale 
reclame wordt toegestaan . 
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4.7.c Lokale/regionale omroepen moeten kun
nen samenwerken met landelijke omroeporgani
saties. 
4.8 Ook voor wat betreft de pers blijft de bevor
dering, c.q . instandhouding van een pluriform 
aanbod zorg van de overheid. Het bedrijfsfonds 
voor de pers blijft hiertoe het geëigende middel. 

Vrijetijdsbesteding, recreatie en sport 

• 73 A/gemeen 
1.1 De verantwoordelijkheid voor recreatie en 
sport zal zoveel mogelijk worden gelegd bij orga
nisaties die op dat terrein werkzaam zijn . Dit geldt 
ook voor de aanpak van 'sport' -vandalisme. 
De overheid zal zich als regel beperken tot een 
voorwaardenscheppend beleid. Waar de activitei
ten op het terrein van recreatie en sport interfere
ren met andere beleidsterreinen ligt een coördine
rende verantwoordelijkheid van de overheid voor 
de hand . 
1.2 In onze huidige maatschappij worden recrea
tie en sport als belangrijke activiteiten ten behoe
ve van het welzijn en de algemene gezondheid 
van de burger onderkend . In de prioriteitsstelling 
van de rijksoverheid en lokale overheden zal dit 
uitgangspunt worden gehanteerd. 

• 74 Vrijetijdsbesteding 
2.1 Vrijetijdsbesteding vraagt in toenemende 
mate aandacht van de overheid, waarbij vooral 
indeling en spreiding van de vrij te besteden tijd 
een belangrijk uitgangspunt zullen zijn. Als zoda
nig zal de vrije tijd een belangrijke factor vormen 
bij de vormgeving van de arbeidstijdverkorting 
en bij de discussies over bedrijfstijdhandhaving 
en verlenging . 

• 75 Recreatie en toerisme 
3.1 Een groot gedeelte van de individuele en 
groepsrecreatie wordt mogelijk gemaakt door 
organisaties, instellingen en bedrijven, al of niet 
op commerciële bas is. 
3.2 Natuurrecreatie vraagt doorgaans een meer 
actieve bemoeienis van de overheid, onder ande
re door: 

verhoging van de natuurfunctie van bestaande 
bossen, weiden en duingebieden; hierbij dient 
ook de landbouwkundige functie zoveel moge
lijk intact te blijven; 

- bescherming en beheer van historische buiten 
plaatsen en landgoederen volgens de Natuur
schoonwet ; 
steunverlening aan het in stand houden van 
waardevolle agrarische cultuurlandschappen 
door privé-eigenaren of organisaties ; 
stimulering van activiteiten op het gebied van 
natuur- en milieu-educatie en voorlichting. 

3.3 De diverse vormen van openluchtrecreatie 
moeten zoveel mogelijk voor alle burgers toegan
kelijk zijn . De zorg van de regering gaat daarbij 
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voornamelijk uit naar: 
de mogelijkheden van openluchtrecreatie in 
de stedelijke sfeer; 
de nationale landschappen; 
de toegankelijkheid van openluchtrecreatie 
voor gehandicapten. 

3.4 Met betrekking tot de natuurrecreatie wordt 
door privatisering de verantwoordelijkheid van 
organisaties, die op dit terrein werkzaam zijn, zo
veel mogelijk benadrukt. 
3.5 De overheid bevordert het toerisme binnen 
en naar Nederland . 

• 76 Sport 
4.1 Sportbeoefening dient de geestelijke en li
chamelijke gezondheid. De overheid houdt voor
waarden in stand waardoor de sportbeoefening 
deze functies kan blijven vervullen. 
4.2 Het in gang gezette sport-stimuleringsbeleid 
wordt nadrukkelijk tot de schoolgaande jeugd 
uitgebreid. De zorg van de overheid gaat daarbij 
ook uit naar de verschillende vormen van samen
werking tussen onderwijs en sportverenigingen. 
4.3 Sportbeoefening door gehandicapten dient 
een volwaardige plaats te krijgen in de sport-infra
structuur van ons land. De overheid dient hier 
primair mogelijkheden te scheppen voor de nood
zakelijke faciliteiten. 
4.4 Het beleid in de sport manifesteert zich op 
verenigings-, regionaal en bondsniveau. Deze or
ganisaties, die democratisch zijn opgebouwd, die
nen primair verantwoordelijkheid te dragen voor 
het beleid. De overheid kan zich beperken tot het 
voeren van een voorwaardenscheppend beleid. 
Het levensbeschouwelijke karakter van vele orga
nisaties dient hierbij in acht te worden genomen. 
4.5 Uit het oogpunt van sportgezondheidszorg 
zal extra aandacht dienen te worden geschonken 
aan de zogenaamde medische risicogroepen. Risi
codragende sporten, zoals de meeste snelheids
sporten, vragen om een kritische beoordeling en 
een overheidsbeleid gericht op het scheppen van 
voldoende veiligheid voor deelnemer en toe
schouwer. 
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VII 

MENS, RUIMTE EN MILIEU 

Volkshuisvesting 

• 77 Plaatsbepaling 
Huisvesting behoort naast voedsel en kleding tot 
de elementaire levensbehoeften van de mens. 
Daarom is het de taak van de overheid te bevorde
ren dat in deze levensbehoefte wordt voorzien 
voor hen die dat zelf niet kunnen . Zij die daartoe 
wel in staat zijn, moeten de ruimte krijgen om 
voor eigen woningbehoefte te zorgen en daartoe 
ook worden gestimuleerd. Het volkshuisvestings
beleid dient de komende jaren op deze twee uit
gangspunten te worden getoetst, zowel wat be
treft de effectiviteit van de financiële als andere 
instrumenten. Het volkshuisvestingsbeleid zal 
daarnaast de komende jaren zeer flexibel moeten 
zijn . Immers, de samenleving verandert snel. Ver
grijzing van de bevolking, gezinsverdunning, ge
wijzigde samenlevingsverbanden, een toene
mend aantal één- en tweepersoonshuishoudens 
en de wens van ouderen om langer zelfstanding 
te blijven wonen, zijn ontwikkelingen die op volks
huisvestingsgebied om een alert beleid vragen. 
Vaak zal dit eerder resulteren in andere woon
ruimte dan in woonruimte zonder meer. 

Volgens de huidige volkshuisvestingsprogram
mering zou de woningproduktie in de periode 
1986-1990 tussen de 90.000 en 100.000 nieuw
bouwwoningen per jaar moeten bedragen. Even
wel, ontwikkeling van de koopkrachtige vraag 
zowel naar huur- als naar koopwoningen, gevol
gen van een effectief doorstromingsbeleid, demo
grafische ontwikkelingen, alsmede de leegstand
problematiek maken het aannemelijk een nieuw
bouwprogramma van 80.000-90.000 woningen 
per jaar als uitgangspunt te hanteren . Veel aan
dacht zal overigens moeten worden geschonken 
aan vraagstukken als exploitatieproblemen we
gens huurachterstand en leegstand. Primaire zorg 
van de overheid voor de volkshuisvesting is en 
blijft dat iedereen op een 'basis-niveau' in zijn 
huisvesting kan voorzien. Dit houdt mede in dat, 
gezien de forse premie- en belastingdruk, de hu
ren niet veel verder kunnen stijgen. Daarnaast 
geldt dat van de overheid niet kan worden ver
wacht dat zij de volkshuisvesting meer dan nodig 
is zal subsidiëren . In dit verband kan differentiatie 
in het nieuwbouwprogramma een bijdrage leve-
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ren door accent te leggen op de voor het over
heidsbudget minst belastende soorten nieuw
bouwwoningen. 

Het bestaande subsidiestelsel is ingewikkeld: 
voor huurwoningen object- en subjectsubsidies 
en voor koopwoningen objectsubsidies en de in 
zekere zin vergelijkbare fiscale aftrek van hypo
theek-rente. Vooral bij de objectsubsidie is het de 
vraag of dit instrument wel beantwoordt aan de 
oorspronkelijke doelstelling de minder draag
krachtigen te ontzien . De subjectsubsidie bereikt 
dit doel veel duidelijker. Daarom zal juist deze 
subsidie een belangrijk instrument van beleid 
moeten blijven teneinde die minder draagkrachti
gen aan behoorlijke en betaalbare huisvesting te 
helpen. 

Volkshuisvestingssubsidies zijn gaandeweg 
mede instrumenten van inkomensherverdeling 
geworden. Met alle neveneffecten van dien. Eén 
van die neveneffecten is dat de werkelijke kosten 
van het wonen voor de woonconsument groten
deels versluierd zijn. Ook tengevolge van stijgen
de energiekosten, heffingen en kosten voor collec
tieve voorzieningen (servicekosten), wordt het 
wonen duurder voor de consument, vaak zonder 
dat deze zich realiseert dat de huur die hij betaalt 
nog slechts de vraaghuur is en niet de kostprijs
huur. Het niet geringe verschil is immers wegge
subsidieerd. 
Het subsidiestelsel zal regelmatig op effectiviteit 
moeten worden getoetst. Daarbij zal dan de vraag 
moeten worden beantwoord of dit stelsel inder
daad ten goede komt aan diegenen waarvoor de 
overheid allereerst verantwoording draagt. 
Rechtvaardige en doelmatige inzet van de midde
len is eerste vereiste. 

Decentralisatie van de volkshuisvesting dient 
krachtig te worden voortgezet. Daartoe kan met 
name het verstrekken van de woningbouw-bud
getten aan gemeenten bijdragen. Decentralisatie 
als streven om verantwoordelijkheden met inbe
grip van bevoegdheden en middelen zonder meer 
te leggen bij lagere overheden, doet echter geen 
recht aan de bij de wet toegelaten instellingen 
werkzaam op het terrein van de volkshuisvesting, 
wanneer deze instellingen niet bij de vormgeving 
van het (uitvoerende) beleid worden betrokken. In 
deze verdere privatisering liggen bij uitstek moge
lijkheden om verantwoordelijkheden te spreiden . 
Effecten van decentralisatie dienen dan ook te-
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vens tot gevolg te hebben dat in de wet erkende 
maatschappelijke verbanden meer zeggenschap 
wordt aangeboden. Een goed beheer over het 
verworvene zal hiermede tot verdere ontplooiing 
kunnen komen. Mede in dit verband dient, waar 
enigszins mogelijk, het gemeentelijk woningbezit 
aan de toegelaten instellingen/woningcorporaties 
te worden overgedragen. 

In het kader van een verantwoordelijke maat
schappij past ook het verder stimuleren van eigen 
woningbezit. De in de huidige kabinetsperiode 
(1982-1986) ingevoerde goedkope vrije sectorwo
ning met een bijdrage ineens (premie-C woning) 
is hiertoe een aanzet geweest. Evenwel personen 
met modale inkomens en daar beneden hebben 
hierin slechts in mindere mate kunnen delen. Om 
voor deze inkomensgroepen het eigen woningbe
zit extra te bevorderen, zal het aanbod van pre
mie-A woningen moeten worden vergroot. Ook 
zal hiertoe bijdragen een (verruimde) mogelijk
heid woningwetwoningen aan de zittende huur
der te verkopen. Daarbij kan vooral worden ge
dacht aan onderhoudsintensieve woningen. 

Stads- en dorpsvernieuwing kan niet uitsluitend 
worden gezien als het renoveren van verouderde 
sociale woningbouw. Het is een integraal proces 
met, wat de stad betreft, als doelstelling stad en 
stedelijk gebied hun multifunctionele positie op 
economisch, sociaal en cultureel terrein te doen 
behouden, zo mogelijk te versterken. AI zal reno
vatie van verouderde sociale woningbouw een 
primaire doelstelling blijven, waarbij de rol van 
de overheid van groot belang is, voor de totale 
renovatie ook wat betreft andere stedelijke func
ties zal, om het particulier initiatief hierbij te inte
resseren, een actief beleid moeten worden ge
voerd. 
Het ligt daarom in de rede te bevorderen dat over
heden (rijk en gemeenten) én particulier initiatief, 
gegrond op de nog steeds aanwezige vitaliteit 
van de stad, gezamenlijk het revitaliseringsproces 
ter hand nemen. De huisvestingsmogelijkheden 
voor àlle lagen van de bevolking binnen de stad 
zullen in deze beoogde revitalisering een belang
rijk element moeten zijn. 

• 78 Artike/en 
1.a Zorg voor de bestaande woningvoorraad, 
zowel met betrekking tot de instandhouding, het 
beheer en de verdeling als met de betrokkenheid 
van de woonconsumenten, vormt hoofdpunt van 
beleid. 
1.b Het in de plaatsbepaling genoemde nieuw
bouwprogram zal op zodanige wijze moeten zijn 
gedifferentieerd tussen koop- en huurwoningen, 
dat zowel recht wordt gedaan aan de effectieve 
koopkrachtige vraag, de doorstroming, als aan de 
situatie op de woningmarkt. Daarnaast geldt als 
belangrijke medebepalende factor voor de diffe
rentiatie het zoveel mogelijk ontzien van het over
heidsbudget. 
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2 Binnen het volkshuisvestingsbeleid wordt 
prioriteit gegeven aan de voortgang van de stads
en dorpsvernieuwing. De daartoe in het Meerja
renplan Stadsvernieuwing opgenomen financiële 
inspanning blijft gehandhaafd. Het Meerjarenplan 
zal het integrale karakter van de stadsvernieu
wingsproces (huisvesting voor alle lagen van de 
bevolking, werkgelegenheid, infrastructuur, 
groenvoorziening etc.) nadrukkelijk tot uitgangs
punt nemen. Waar mogelijk participeert het parti
culier initiatief in het stadsvernieuwingsproces. 
3 Zorg voor de ontwikkeling van de woonlasten 
vormt geïntegreerd onderdeel van regeringsbe
leid. Hierin komt in ieder geval tot uitdrukking 
beheersing van de niet door de woonconsument 
zelf te beïnvloeden lasten/kosten; zoals stook- en 
servicekosten. 
Individuele bemetering wordt, waar mogelijk, 
aangebracht. 
4 Grondige doorlichting van het woonruimtever
delingssysteem - mede in verband met de woon
lastensituatie - mondt uit in een beleidsnota 
Woonruimteverdeling. Hierin staat verbetering 
van doorstroming, met het oog op een optimale 
woonruimteverdeling, als doelstelling centraal. 
Onconventionele maatregelen moeten hierbij ge
troffen kunnen worden. 

Tegelijkertijd met de invoering van een Huis
vestingswet wordt de Woonruimtewet 1947 
ingetrokken. 
Nieuwe huurcontracten voor sociale huurwo
ningen worden termijngebonden met inko
menstoets bij aanvang en verlenging. 

5.a Binnen het huur- en subsidiebeleid vervult 
de individuele huursibsidie (IHS) bij de woonruim
teverdeling een essentiële functie en behoeft de 
positie van de lager-betaalden daarin, met het 
oog op de betaaibaarheid van het wonen, bijzon
dere aandacht. 
Er wordt nauwkeurig op toegezien, dat de huur 
van een woning in redelijke verhouding staat tot 
het inkomen. Er vindt scherpe controle plaats op 
mogelijk misbruik van IHS. 

Objectsubsidies beogen het wegnemen van 
het verschil tussen vraaghuur en kostprijshuur. 
Er wordt gestreefd naar het verkleinen van 
deze verschillen. 
Locatiegebonden subsidies voor noodzakelijke 
meerkosten voor de bouw van sociale wonin
gen blijven een onmisbaar instrument. 
De huurharmonisatie wordt in de komende 
jaren zo mogelijk voltooid. 

5.b De norm hu ren in het kader van de IHS wor
den jaarlijks met het trendmatig huurverhogings
percentage aangepast. 
6 Waar thans woningtoewijzing geschiedt door 
de gemeenten en de IHS wordt gefinancierd door 
het rijk, is het gewenst het financieel belang van 
de gemeenten bij de woningtoewijzing te introdu
ceren. Dit kan geschieden door - evenals bij de 
bijstand - gemeenten voor bijvoorbeeld 10% te 
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laten participeren in de IHS. Het Gemeentefonds 
zal voor die 10% worden gevoed uit de rijks-ISH
gelden, waarbij een verfijning zal moeten worden 
toegepast, gelet op de sociale gelaagdheid van 
gemeenten. 
7 Het beleid is mede gericht op bevordering van 
het eigen woningbezit. 
Hiertoe draagt bij: 
- een ruimer aanbod van goedkope premie-A 

woningen; 
- de mogelijkheid woningwetwoningen te ver

kopen aan de zittende huurder wordt selectief 
toegestaan; 

- het (mede terwille van de doorstroming) af
schaffen of drastisch verlagen van de over
drachtsbelasting wanneer vanuit een socialel 
non-profit huurwoning een koopwoning wordt 
betrokken. 

8 Behoud en zo nodig vergroting van de voor
raad goedkope en goede huurwoningen voor de 
laagstbetaalden wordt krachtig nagestreefd en 
geeft mede uitdrukking aan de sociale doelstelling 
van het volkshuisvestingsbeleid. 'Inkomsten' uit 
de verkoop van woningwetwoningen (zie punt 7) 
worden aangewend tot (mede)-financiering van 
nieuw te bouwen woningen voor hier bedoelde 
inkomenscategoriën en van renovatie- en onder
houdswerkzaamheden aan hiervoor in aanmer
king komende woningwetwoningen . 
9 Bij de nieuwbouw van gesubsidieerde (socia
le) woningen wordt gewaakt tegen kwaliteitsver
laging. Beheersing van bouwkosten en het toe
passen van nieuwe methoden, met name gericht 
op energiebesparing, wordt gestimuleerd en aan
gemoedigd. Gestreefd wordt naar verscherping 
van de isolatienormen in de modelbouwverorde
ning . Voor afwerking en inrichting van de woning 
kan een beroep worden gedaan op de zelfwerk
zaamheid van de bewoner. 
10 Bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
huisvesting (nieuw- en verbouw) van bijzondere 
groepen in de samenleving (ouderen, gehandi
capten, grote gezinnen, waaronder die van etni
sche minderheden etc.). Bij deze nieuw- en ver
bouw zullen de Vrouwen Adviescommissies voor 
de woningbouw reeds in een vroeg stadium inge
schakeld moeten worden. 
11 Kamerverhuur met name aan jongeren wordt 
gestimuleerd middels fiscale vrijstelling aan de 
verhuurder tot een genormeerd bedrag en een 
aangepast beleid ten aanzien van de huurbescher
ming voor de huurder. 
12.a Een daling van de nieuwbouwprogramma's 
zal moeten leiden tot een verhoging van de wo
ningverbeteringsprogramma's. Hierbij wordt bij
zondere aandacht besteed aan de na-oorlogse 
woningvoorraad. De bestaande hoogbouw ver
dient een specifiek beleid, al naar gelang de bij
zondere problemen (technisch, sociaal, financieel, 
huurniveau, leegstand). 
12.b Er wordt op toegezien, dat de bedrijfsreser-
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ves van met name de woningcorporaties, met het 
oog op een verantwoord onderhoud van de huur
woningenvoorraad, op een verantwoord niveau 
kunnen blijven. De toereikendheid van de onder
houdsnormen vormt daarbij uitdrukkelijk onder
werp van zorg. 
13 Verbetering van de vooroorlogse huurwonin
genvoorraad, met name in de particuliere sector, 
wordt nauwlettend gevolgd. Bij onvoldoende ini
tiatieven van eigenaars/verhuurders worden de 
mogelijkheden tot aankoop van deze woningen 
door woningcorporaties bevorderd. 
14.a Bij de decentralisatie van de volkshuisves
ting, waardoor de verantwoordelijkheid van de 
gemeente grotere betekenis krijgt, wordt de posi
tie van de woningcorporaties beschermd en waar 
nodig versterkt. Zo enigszins mogelijk zullen deze 
bij het vormgeven van het (lokale) beleid worden 
betrokken. Bij geschillen zal het rijk als arbiter 
optreden. Overdracht van het gemeentelijk wo
ningbezit aan de woningcorporaties wordt bevor
derd. 
14.b Repressief toezicht van het rijk op woning
bouwcorporaties en non-profit instellingen dient 
zo effectief mogelijk te geschieden. 

Ruimtelijke ordening 

• 79 Plaatsbepaling 
De ruimte waarover wij in ons land beschikken is, 
in verhouding tot de omvang van bevolking en 
veelheid van haar activiteiten, beperkt. De toede
ling in die ruimte dient daarom met uiterste zorg 
te geschieden. Ruimtelijke ordening heeft voor 
onze samenleving, voor ons samen leven in ver
antwoordelijkeid jegens elkaar, grote betekenis. 
In het ruimtelijke ordeningsbeleid moet tot uiting 
komen de tweeledige bijbelse opdracht om onze 
aarde, in dit geval ons land, te bewerken en te 
beheren. 
Deze tweeledige opdracht bevat geen elementen 
die met elkaar in strijd zijn. In een actief rentmees
terschap zullen het beheren en het bewerken el
kaar juist versterken. 

Nu de aanspraken op ruimte als gevolg van de 
uitbreiding van steden en van dorpen, van nieuwe 
vestiging van industriëen, van de aanleg van in
frastructuur etc. in betekenis afnemen, zal het in 
de komende periode meer gaan om een 'beheer
ordening', de beheer-component van onze op
dracht. Dit neemt niet weg, dat maatschappelijke 
ontwikkelingen en veranderingen aandacht blij
ven eisen voor het feitelijke proces van ordening, 
de bewerk-component van de opdracht. 

De geleidelijke toename van vrij te besteden 
tijd noopt tot het scheppen van mogelijkheden 
voor een zinvolle tijdsbesteding. Op de eerste 
plaats in en direct rondom het huis. Dit geldt even
eens voor de buurt ofwijk waarin mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding enlof recreatie aanwezig 
zullen moeten zijn. AI of niet speciaal ingerichte 
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recreatiegebieden zullen op niet te grote afstand 
van de woon plek moeten worden gesitueerd. Ook 
voor toerisme in eigen land, in het bijzonder voor 
de goedkopere vormen daarvan, zullen in vol
doende mate accommodaties voorhanden moe
ten zijn. Verwacht mag worden dat toename van 
vrije tijd en grotere flexibiliteit in arbeidstijd, 
spreiding van het toerisme door het jaar heen 
zullen bevorderen. Met de aanleg van recreatieve 
annex toeristische accommodaties zal daarmee 
rekening moeten worden gehouden. 
Voor steden betekent dit dat aan de dichtheden 
waarin wordt gebouwd in uitbreidingen maar 
vooral in stadsvernieuwingsgebieden, aangepas
te eisen moeten worden gesteld. Anders gezegd, 
deze dichtheden mogen niet te hoog worden op
gevoerd. 
Bij stadsvernieuwing zal op evenwichtige verhou
ding tussen woon- en werkbestemming worden 
gelet. 

Versterking van het draagvlak van de steden 
vraagt om toename van het aantal inwoners en 
om een pluriforme bevolking. Tegelijkertijd is het 
echter van belang dat die inwoners zo dicht moge
lijk bij de woonplek werkgelegenheid vinden. 
De aard van nieuwe vormen van (kleinschalige) 
werkgelegenheid maakt het, in tegenstelling tot 
het verleden, in vele gevallen acceptabel in be
stemmingsplannen wonen en werken te combine
ren. Bovendien worden hierdoor de mogelijkhe
den van werkgelegenheid voor vrouwen dan wel 
werk in part-time vergroot. 
Uit een oogpunt van economie en daarmee van 
werkgelegenheid worden voor het bedrijfsleven 
ruime mogelijkheden tot vestiging geschapen. 
Gezien de gevarieerdheid in soorten bedrijvigheid 
is een op gedifferentieerde vraag afgestemd aan
bod van vestigingsmogelijkheden naar ligging en 
prijs vereist. Daarbij worden tevens het herge
bruik van bestaande gebouwen en van terreinen 
betrokken. 

Het overgrote deel van het landelijk gebied is in 
gebruik voor landbouwkundige doeleinden. De 
aard van het grondgebruik is daarbij direct afhan
kelijk van de aard van de produktie. Als gevolg 
van wijzigingen in de (internationale) afzet alsme
de van de (negatieve) invloed van bepaalde pro
duktiewijzen op het milieu zal de aard van de pro
duktie zich wijzigen. 
Uitgaande van de noodzaak ten behoeve van de 
landbouw een dergelijk beleid te voeren, zal daar
bij zorgvuldig rekening worden gehouden met de 
belangen van natuur en landschap. 
Ruimtelijk en milieubeleid dienen elkaar ook hier 
in complementaire zin te versterken. Dit geldt 
evenzeer en in het bijzonder voor natuurgebieden 
en gronden waaraan natuur- (wetenschappelijke) 
en/of landschappelijke waarden zijn toegekend. 

Waar in het begin van deze plaatsbepaling de 
zorg werd voorgelegd omtrent toedeling, bewer
ken en beheren van de beperkte ruimte waarover 
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wij beschikken, kan niet worden voorbijgegaan 
aan de mogelijkheden tot landwinning. In dit ka
der, mede gezien het werkgelegenheidsaspect en 
het behoud van verworven kennis (afloop Ooster
scheldewerkenL zal het CDA deze mogelijkheden 
positief maar ook uiterst zorgvuldig bezien. Te 
verrichten overheidsinvesteringen in deze grote 
waterstaatkundige werken kunnen als econo
misch stimuleringsbeleid worden beschouwd. 

• 80 Artikelen 
1 Een beheerste groei van het ruimtebeslag is 
geboden. Een duidelijke en selectieve behoefte 
aan volkshuisvesting, werkgelegenheid, recreatie 
en verkeers- en vervoersvoorzieningen is hierbij 
bepalend. 
2 Aan verwezenlijking van het nationaal ruimte
lijk beleid zal in eenvoudige korte en heldere 
schetsen, schema's en concrete beleidsbeslissin
gen inhoud worden gegeven. 
Daartoe benodigde nota's en jaarlijkse voort
gangsrapporten zullen vergezeld moeten gaan 
van een doelmatig instrumentarium en dienen in 
aantal en omvang beperkt te zijn. 
3 Aan planologische kern beslissingen worden 
uit een oogpunt van decentralisatie, democrati
sche besluitvorming en begrenzing van sectorale 
bevoegdheden concrete inhoudsvereisten ge
steld. 
4 Het herinrichtingsbeleid in de grote(re) steden 
wordt met kracht voortgezet. Alhoewel dit beleid 
ten principale door de lokale overheid wordt be
paald en uitgevoerd, zal dit ook door het rijk finan
cieel worden bevorderd. 
4.a Stadsvernieuwing dient mede gericht te zijn 
op de (hedhuisvesting van alle bevolkings- en 
inkomenscategorieën. 
4.b Bij (her)schikking van werkgelegenheids- en 
verzorgingsobjecten dient adequate bereikbaar
heid met zowel openbaar vervoer als met particu
lier vervoer te worden gewaarborgd. 
4.c Efficiënt grondgebruik wordt bewerkstelligd 
door integratie dan wel menging van diverse ste
delijke activiteiten en functies. 
4.d Het economisch draagvlak wordt, door een 
stimulerend vestigingsbeleid voor het bedrijfsle
ven in het algemeen en voor de kleinschalige ste
delijke bedrijven in het bijzonder, verhoogd. 
4.e Aangezien de toenemende vrije tijd indrin
gend vraagt om recreatieve ruimte en voorzienin
gen in de directe omgeving van vestiging, wordt 
gewaakt tegen een onaanvaardbaar verdichtings
proces. 
5 Duidelijke afronding van het groeikernen be
leid is gewenst. Tegen mogelijke kapitaalvernieti
ging van reeds gedane investeringen zal evenwel 
worden gewaakt, aangegane verplichtingen wor
den nagekomen. Ook bij afronding van het groei
kernenbeleid moet worden toegezien, dat het ge
bruik van de verschillende instrumenten in sa
menhang met elkaar gebeurt. De noodzaak tot het 
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scheppen van voorwaarden voor het voeren van 
een stimulerend economisch beleid in huidige en 
afgeronde groeikernen wordt bevorderd. 
6 Een actief inrichtingsbeleid ter versterking van 
infrastructuur en de inrichting van recreatief te 
gebruiken bufferzones, met name in de versterkt 
stedelijke gebieden van West-Nederland, wordt 
bevorderd. 
Voorzieningen voor de openlucht-(dag-)recreatie 
worden bij voorkeur in of in de directe nabijheid 
van de woongebieden en/of in de bufferzones 
aangelegd. Mede met het oog op de mogelijkheid 
dat de vakentie meer in eigen land wordt doorge
bracht, wordt milieu-vriendelijke recreatie bevor
derd door ontsluiting van de landelijke gebieden, 
door aanleg van fiets- en wandelpaden en een
voudige verblijfsvoorzieningen, zoals picknick
piaatsen, kampeerterreinen e.d. Bijzondere voor
zieningen worden aangebracht om te zorgen dat 
de recreatiegebieden ook voor gehandicapten 
toegankelijk zijn. 
7 De landbouw (akkerbouw). veeteelt en tuin
bouw dienen zich binnen de in de bedrijfstak aan
wezige mogelijkheden te kunnen ontwikkelen. 
Bij de bepaling van het beleid voor de landelijke 
gebieden, gericht op de veiligstelling van de agra
rische/tuinbouwbelangen en die van de veeteelt, 
dienen de belangen van uit natuur en milieu even
wichtig te zijn afgewogen. 
8 Het opheffen van regionale achterstanden en 
ongelijkheden op het gebied van de sociaal-eco
nomische ontwikkeling en het voorzieningenni
veau is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van rijk en lagere overheden. De provincies en de 
grote steden dienen over voldoende financiële 
mogelijkheden te beschikken om deze verant
woordelijkheid inhoud te kunnen geven. 
9 Kleine kernen worden in staat gesteld voor 
eigen bewoners en de natuurlijke aanwas in de 
woningbehoefte te voorzien, waarbij de leefbaar
heid wordt gewaarborgd. 
10 Veiligstelling van het verzorgingsniveau van 
kleine kernen en van de plattelandsbevolking 
krijgt bijzondere aandacht. Indien teruggang in 
verzorgingsniveau onvermijdelijk is, wordt dit 
niveau op evenwichtige wijze verdeeld over de 
verschillende daarvoor in aanmerking komende 
kernen. In dit verband zal het aanbod van ver
voersfaciliteiten naar deze 'verzorgende' kernen 
zonodig worden verruimd. Dit mag eerste levens
behoeften niet aantasten. Voorkomen moet wor
den, dat kleine kernen verstoken raken van basis
onderwijs en kinderopvang, winkels voor de da
gelijkse aankopen en eerstelijns gezondheidszorg. 
11 Ter wille van eenheid van bestuur wordt 
bevorderd dat, indien lokaal tot uitgifte van bouw
grond in erfpacht wordt overgegaan, dit geschiedt 
aan de hand van landelijke uniforme erfpacht
voorwaarden. Hierin zijn mede beschouwd de 
periodieke canonaanpassing (waardevast houden 
in verband met rentestand en inflatie). de canon-
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herziening (actuele grondwaarde) en de mogelijk
heid tot afkoop van de canon. Uitgifte van bouw
grond in erfpacht wordt in publiekrechtelijke zin 
geregeld. 
12 Daadwerkelijke uitvoering van inpoldering 
van de Markerwaard geschiedt alleen wanneer de 
multi-functionele wenselijkheid vaststaat en de 
financiering hiervan dit toelaat. De Markerwaard 
blijft gereserveerd als inpolderingsgebied. Parti
culiere medefinanciering behoort tot de mogelijk
heden. 
13 Plannen voor landwinning langs de Zuidhol
landse kust (de 'kustlocaties') worden positief be
naderd met zorgvuldige inachtneming van de po
sitie van het Westland als tuinbouwgebied, zowel 
economisch als klimatologisch. Uitvoering van 
deze plannen geschiedt alleen onder dezelfde 
voorwaarden als gesteld in punt 12 en eventueel 
in fasen. 
14 Met de daadwerkelijke aanleg van de Vaste 
Oeververbinding over de Westerschelde (VOW). 
dient te worden aangevangen zodra dit financieel 
verantwoord is. 
15 Er komt een 'Waddenwet', waarin het behoud 
van de Waddenzee wordt veiliggesteld, en de 
daarvoor benodigde bestuurs- en beheersstruc
tuur wordt vastgesteld. 
16 Ten behoeve van de nationale ruimtelijke 
ordening in grensgebieden worden in Europees 
verband consultatieprocedures afgesproken met 
buurlanden, met name bij vestiging van kerncen
trales, opslagplaatsen voor radioactief afval, grote 
kolengestookte elektriciteitscentrales; grootscha
lige bruinkool-ontgravingen in Noord-Rijn Westfa
len, industrieparken of grootschalige aanlandin
gen van gevaarlijke stoffen. 
Ruimtelijk en milieutechnische plannen in de 
grensgebieden worden op elkaar afgestemd. Ge
lijkwaardige participatie van de samenleving (bur
gers) aan beide zijden van de landsgrenzen in de 
planvorming is hierbij noodzakelijk. 

Milieubeheer 

• 81 Plaatsbepaling 
Het milieu kan worden beschouwd als een van 
een vorige generatie verworven erfenis, die wij 
lenen van (beheren voor) de volgende genera
tiels). Mede daarom is milieubeleid een bij uitstek 
christen-democratisch beleidsthema. Van ons, als 
rentmeesters van de aan ons toevertrouwde 
schepping, wordt verwacht dat wij dit pand, ons 
'kapitaal', zó beheren dat het ongeschonden in 
stand blijft. Wij oogsten slechts de rente. Helaas 
moet worden vastgesteld dat dit 'kapitaal' ernstig 
is aangetast. Dit is des te ernstiger, daar hiermede 
de levensomstandigheden voor de komende ge
neraties in gevaar worden gebracht. Door de toe
genomen welvaart, de hoge bevolkingsdichtheid, 
het in bezit nemen van de schaarse ruimte en de 
steeds verdergaande ontwikkeling van technolo
gieën en produktiemethoden, heeft een constante 
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overschrijding van de draagkracht van ons milieu 
plaatsgevonden, een overschrijding die zich slLrr 
pender en sneller voltrok dan wij hadden ver
moed. 
De zure-regenproblematiek, de negatieve milieu
effecten van afvalstoffen, de problematiek van de 
overbemesting, zijn hiervan voorbeelden. Als 
rentmeesters zijn wij dan ook gehouden te komen 
tot zulk een ruimtelijk (en economisch!) handelen, 
dat natuur en milieu zich kunnen herstellen in hun 
draagvlak en ecologisch evenwicht. Steeds zal 
hier het menselijk gedrag, dat helaas vaak milieu
bedervend is, moeten worden getoetst aan de 
grenzen die het milieubelang stelt. 
Het beginsel van actief rentmeesterschap vereist 
dat bij elke activiteit wordt afgewogen wat daar 
de gevolgen van zijn voor ruimte, natuur en mi
lieu. Dit beginsel stelt niet de mens centraal, noch 
de natuur en het milieu, maar het geheel in sa
menhang en wederzijdse afhankelijkheid . 
Het milieubeleid is op dit uitgangspunt geba
seerd. 

Het beleid dient gericht te zijn op herstel van 
aangetaste milieufuncties en op voorkoming van 
nieuwe aantastingen van natuur en milieu. Dreigt 
een dergelijke aantasting, dan wordt bij de be
sluitvorming uitdrukkelijk de mogelijkheid betrok
ken om de ingreep geheel achterwege te laten, 
dan wel te kiezen voor zodanig alternatief, dat de 
aantasting van of inbreuk op milieu en natuur
waarden achterwege blijven. 
Het herstel van de milieucomponenten (bodem
water-lucht) vereist een integrale benadering. 
Wegens het per definitie grensoverschrijdende 
karakter van veel vormen van milieu-aantasting 
(water en lucht) dienen in EG-verband normen te 
worden overeengekomen, terwijl wij zoveel mo
gelijk behoren te voorkomen dat vervuiling en 
bederf naar elders worden geëxporteerd. 

• 82 Artikelen 
1 De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
wordt omgevormd en uitgebouwd tot een alge
mene milieukaderwet. Daartoe moeten zo spoe
dig mogelijk de milieu-effectrapportage, het ver
gunningsbeleid, de heffingproblematiek, het stel
len van milieunormen en het subsidie- en handha
vingsbeleid worden geregeld in een samenhan
gende wetgeving. 
2 Taakstellend milieubeleid moet gestalte krij
gen via indicatieve meerjarenprogramma's. Daar
in worden prioriteiten vastgesteld in samenhang 
met andere beleidsvelden (hierbij wordt gedacht 
aan het economisch beleid) en duidelijke doelstel
lingen in de tijd geformuleerd. 
In eerste plaats moet thans uit een oogpunt van 
preventie in de gezondheidszorg worden gezorgd 
voor het terugdringen van carcinogene en muta
gene stoffen. Nieuwe chemische stoffen worden 
niet toegelaten alvorens de toxicologische gege
vens bekend zijn. 

60 

3 Om te komen tot een integraal milieubeleid en 
tot een doelmatiger uitvoering van gemeentelijke 
milieutaken, wordt oprichting van technische re
gionale milieudiensten, waarin (nabuur-)gemeen
ten samenwerken, met kracht bevorderd. 
4 Het onderzoek naar milieunormen wordt 
voortgezet, zowel waar het de normen zelf betreft 
in samenhang met risico-analyses en beroepssi
tuaties, als waar het gaat om de normstelling als 
toetsingscriterium in de milieuwetgeving. Harmo
nisatie van meet- en rekenmethodes in internatio
naal verband is nodig . 
Onderzoek zal niet beperkt worden tot bepaling 
van risico's van de enkele stof, maar bovendien 
zullen wisselwerkingen en cumulaties van stoffen 
worden bekeken. 
5 Normstelling wordt afgestemd op de zwakste 
elementen in de schepping. 
5.a Bij mensen betreft dit kwetsbare groepen als 
kinderen, ouderen, zwangeren en lijders aan chro
nische aandoeningen van de luchtwegen. 
5.b Vivisectie ten behoeve van niet-medische 
doeleinden wordt teruggedrongen; ten behoeve 
van medische doeleinden wordt terughoudend
heid betracht. 
6 Een systematisch beleid ter zake van huishou
delijk, industrieel en chemisch afval is vereist. 
Prioriteit hebben het voorkomen van het ontstaan 
van afval, het hergebruik en de terugwinning van 
bruikbare stoffen. Verder moet het beleid gericht 
zijn op: scheiding aan de bron, bouw van schei
dingsinstallaties, energie-opwekking uit afval en 
gecontroleerd storten. 
7 De Wet bodembescherming moet op korte 
termijn in werking treden; voor wat de uitvoering 
betreft onder verantwoordelijkheid van de met 
het milieubeleid belaste minister. Dit teneinde het 
mogelijk te maken dat alle bodembedreigende 
activiteiten worden getoetst. De 'vermestingspro
blematiek' zal met kracht ter hand worden geno
men. Voor de uitvoering van de bodemsanerings
plannen zal ook aan leefbaarheidsaspecten aan
dacht worden besteed. Herstel van de kwaliteit 
van het water in de bodem met de voor bepaalde 
landschappen specifieke samenstelling, wordt 
nagestreefd. 
8 Het beleid dat gericht is op het terugdringen 
van de luchtverontreiniging, wordt met kracht 
voortgezet. Met name de ernstige gevolgen van 
'zure regen' voor bossen en gebouwen noodzaken 
tot het stellen van stringente normen voor de uit
worp van stikstofoxyden, zwaveldioxyde en am
moniak. Daarnaast zal de verontrustende toena
me van de kooldioxydeconcentratie in de atmo
sfeer bij het beleid worden betrokken. Nederland 
levert een krachtige bijdrage aan het internatio
naai onderzoek naar de gevolgen van de concen
tratiestijging op het klimaat. Nederland neemt 
initiatieven om te komen tot regionale kooidioxy
deplafonds. Het is daarom noodzakelijk een terug
houdend beleid te voeren met betrekking tot de 
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verbranding van fossiele brandstoffen. 
9 Het milieubeleid wordt nadrukkelijk betrokken 
bij de planning op ruimtelijk ordeningsgebied. In 
streek- en bestemmingsplannen wordt een mi
lieuparagraaf vereist. 
10 Een actief innovatiebeleid en selectieve steun 
voor het ontwikkelen van technologieën die het 
milieu belasten, zijn noodzakelijk gelet op de posi
tieve effecten . Financiële steun voor researchdoel
einden kan hierbij geboden zijn. 
11 Geluidshinder zal meer en meer bij de bron 
worden aangepakt. Symptoombestrijding door 
middel van geluidswerende systemen en andere 
voorzieningen blijft vooralsnog noodzakelijk. 
12 Het heffingen beleid zal zijn afgestemd op de 
norm dat de vervuiler betaalt. Nederland bepleit 
op Europees niveau overeenstemming over de 
eisen die ook in financieel opzicht aan producent 
enlof consument als vervuilers kunnen worden 
gesteld . 
13 Een nadere afbakening van taken tussen de 
drie bestuurslagen ter zake van het milieubeleid 
is noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van internatio
nale (Europese) harmonisatie moeten de norm
stellingen op lagere overheidsniveaus niet al te 
zeer uiteenlopen . 
14 In het kader van milieubeleid is een Europese 
aanpak van grote vervuilingsproblemen dringend 
geboden. Daartoe moet een Europees rampen
plan worden ontwikkeld. 
Nederland geeft hoge prioriteit aan een Europese 
aanpak van een doeltreffende en snelle oplossing 
voor de problematiek rond het lozen en dumpen 
van afval in zee, voor de Rijn- en Maasvervuilings
problematiek, en van de luchtverontreiniging . 
Nederland bepleit een EG-fonds voor de reiniging 
van rivierbodems en havens in de delta 's van de 
grote Europese rivieren . 
15 Export van chemische bestrijdingsmiddelen, 
waarvan het gebruik in ons land vanwege hun 
gevolgen voor (de gezondheid van) mens en dier 
niet is toegestaan, wordt aan regelgeving onder
worpen. Ook in EG-verband zal dit moeten wor
den bezien. 
16 Bij het beleid met betrekking tot de drink- en 
industriewatervoorziening zullen de belangen van 
de waterwinning steeds zorgvuldiger tegen de in 
het geding zijnde natuurwaarden en -functies 
worden afgewogen. 

Verkeer en vervoer 

• 83 Plaatsbepaling 
Verkeer en vervoer vormen de bloedsomloop van 
onze maatschappij in het algemeen en van onze 
economie in het bijzonder. Verkeer en vervoer 
zijn daarnaast sterk verbonden met andere be
leidsterreinen die welvaart en welzijn bepalen, ze 
staan niet op zichzelf. 
Vervoer is in onze samenleving een noodzakelijke 
voorwaarde om aan maatschappelijke activiteiten 
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te kunnen deelnemen. 
Binnen het personenvervoer staan ook particu

lier en openbaar vervoer niet op zichzelf. In ons 
dichtbevolkte land is het goed functioneren van 
particulier vervoer mede afhankelijk van het be
schikbaar zijn van goed openbaar vervoer. En 
omgekeerd. Particulier en openbaar vervoer vul
len elkaar aan . Per voorgenomen verplaatsing 
kan ieder het gewenste vervoermiddel zelf kiezen. 
Deze vrije keuze heeft direct effect op de belangen 
van natuur en milieu, van de leefbaarheid en van 
de verkeersveiligheid van anderen. Helaas moet 
worden erkend dat de verkeersontwikkeling voor 
deze belangen een bedreiging gaan vormen . Het 
aandeel van het openbaar vervoer in het totaal 
van het aantal verplaatsingen is nog gering. Hier
door kampen openbaar vervoerbedrijven met 
(grote) tekorten. Maatregelen in de sfeer van effi
ciency en dienstverlening kunnen bijdragen deze 
tekorten te verminderen. Verkeers-technische in
grepen, alléén om de voorgestane vrije keus ten 
voordele van het gebruik van het openbaar ver
voer te beïnvloeden, zullen geen aanvaardbare 
oplossing geven. 
Het goederenvervoer heeft als economische be
drijfstak een eigen betekenis. Het vorm een on
misbare schakel tussen produktie en consumptie. 
De ruimtelijke ontwikkeling binnen en ook over 
onze grenzen heeft sterk tot een groeiende beteke
nis van de mobiliteit bijgedragen . De voorwaar
den bij grensoverschrijding verstoren echter deze 
mobiliteit al te vaak. 
Het goederenvervoer omvat trouwens diverse 
vervoerstechnieken : over de weg, via zee- en wa
terwegen, door de lucht en per rail. Nederland 
heeft internationaal gezien een knooppuntfunctie, 
die van grote economische betekenis is. Uiteraard 
levert een aantal vormen van goederenvervoer 
gelijke problemen voor natuur en milieu, voor het 
energieverbruik en voor de veiligheid als het per
sonenvervoer. Een evenwichtig afwegen van be
langen is hierbij een vereiste voor goed bestuur. 

• 84 Artikelen 
1.a. Teneinde samenhang in het beleid met be

trekking tot het personenvervoer te versterken, 
wordt het gehele personenvervoer in één Wet 
geregeld. Het doel van die Wet is in de eerste 
plaats een maatschappelijk verantwoord aan
deel van de onderscheiden vervoerswijzen te 
verkrijgen door het vaststellen van de rand
voorwaarden - verband houdend met leef
baarheid, verkeersveiligheid, verblijfsveilig
heid, milieu - waarbinnen elke verkeersdeelne
mer per verplaatsing zijn vervoermiddelen kan 
kiezen. Voorts geeft de Wet regels voor de 
verhouding tussen enerzijds vervoerbedrijven 
onderling en anderzijds voor de verhouding 
tussen vervoerbedrijven en overheid. 

b. Bedrijven, die openbaar vervoer verrichten en 
daarvoor een rijksbijdrage ontvangen, krijgen 
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eigen bedrijfseconomische verantwoordelijk
heid via op objectieve normeringen gebaseer
de taakstellende begrotingen met een egalisa
tieperiode. 

2 Met name de relatie met goede openbaar-ver
voer-verbindingen moet het voor de autobezitter 
aantrekkelijk worden om met het openbaar ver
voer te reizen. Een variabilisering van de autokos
ten, waaronder wordt verstaan het autobezit min
der belasten en het autogebruik meer, zal hiertoe 
bijdragen. Deze dient te worden afgestemd op de 
internationale verhoudingen in het algemeen en 
op de situatie in buurlanden in het bijzonder. 
3 Ten behoeve van een goede en vlotte door
stroming van openbaar vervoer én van particulier 
vervoer wordt prioriteit gegeven aan opheffing 
van infrastructurele knelpunten . Voor wat betreft 
het openbaar vervoer geldt dit met name de 
spoorwegen. De toewijzing van financiële m idde
len wordt hierop toegespitst. 
4 Voor de aanleg en het beheer van vaar(wegen) 
worden ook de lagere overheden de benodigde 
middelen ter beschikking gesteld. Met lagere 
overheden worden duidelijke regelen overeenge
komen met betrekking tot het rijks- en provinciaal 
(vaar)wegennet. 
5 Bij de voorbereiding van verkeerscirculatie
plannen wordt, naast de inbreng van alle andere 
betrokkenen, met nadruk ook die van organisaties 
op het gebied van de verkeersveiligheid ge
vraagd . 
Er wordt zoveel mogelijk bevorderd, dat het door
gaand verkeer om de woonkernen wordt geleid . 
6 Het gebruik van de fiets dient te worden gesti
muleerd o.a. door het bevorderen van het tot 
stand komen van bewaakte fietsenstallingen. Met 
name in verkeersintensieve gebieden is behoefte 
aan veilige fietsroutes, waarvan het gebruik niet 
belemmerd wordt door rijdende of geparkeerde 
auto's. Indien budgettair mogelijk zullen hiertoe 
de lagere overheden financiële middelen ter be
schikking worden gesteld. 
7 Bevorderd wordt dat openbaar-vervoersvoor
zieningen toegankelijk worden voor ouderen en 
gehandicapten in onze samenleving . Bevorderd 
wordt dat openbare vervoersvoorzieningen ver
blijfsveilig worden door de gebruikers. Deze crite
ria gelden in het bijzonder de kwaliteit en de 
plaats van wachtgelegenheden (abri 's). 
8 Een meer verantwoord verkeersgedrag wordt 
bevorderd . Aan algemene verkeerseducatie op 
dit terrein wordt prioriteit gegeven, terwijl een 
verplichte educatie van diegenen, die zich bij her
haling schuld ig maken aan verkeersovertredin
gen, wordt ingevoerd . 
9 Bij het treffen van verkeersvoorzieningen 
wordt steeds overwogen hoe deze zich verhouden 
tot de veiligheid van gehandicapten, kinderen en 
ouderen. 
10 Het goederenvervoersbeleid stelt randvoor
waarden aan de toetreding tot de bedrijfstak. De 
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vergunningverlengingsprocedure wordt vereen
voudigd. Nauwlettend wordt erop toegezien dat 
wettelijke voorschriften in de bedrijfstak worden 
gehandhaafd. 
11.a. In EG-verband zal in het goederenverkeer 

te water, over de weg, per spoor en door de 
lucht - in overleg met de organisaties werk
zaam in de bedrijfstak - een gemeenschappe
lijk vervoersbeleid tot stand moeten komen . 
Een en ander met als uitgangspunt zoveel mo
gelijk gelijke start- en concurrentievoorwaar
den, zowel binnen als tussen de verschillende 
vervoerstechnieken . Daarbij dient speciale 
aandacht te worden geschonken aan de lange 
internationale trajecten per spoor en te water 
alsmede aan het gecombineerde vervoer. 

b. Ten aanzien van de belemmeringen voor tran
sitoverkeer voor het wegvervoer wordt op een 
zo kort mogelijke termijn een Europese oplos
sing nagestreefd. 

c. Zolang er in de binnenvaart geen effectief in
ternationaal beleid kan worden gerealiseerd, 
worden thans erkende toerbeurtstelsels ge
handhaafd en waar nodig verbeterd . 

d. Bij het treffen van sociale regelingen in de bin
nenvaart zal ook worden gelet op nationale en 
internationale concurrentieverhoudingen en 
mede rekening worden gehouden met het ei 
gen karakter van de bedrijfstak. 

e. Invoering van 6-baksduwvaart geschiedt al
leen na uiterst zorgvuldige afweging van alle 
belangen ter zake. De veiligheid in en van het 
scheepvaartverkeer op de grote rivieren heeft 
hierbij prioriteit. 

12 In het kader van Eurocontrol wordt de natio
nale luchtverkeersleiding overgedragen aan Beek 
(L.L zonder dat dit mag leiden tot noemenswaard 
hogere kosten. 

CDA: 84 



., 

.c 
(,) 
ca 
E 
Q) --ca ., 
Q) 

:E 

Communistische Partij van Nederland 

Hoogte Kadijk 145 
1018 BH Amsterdam 





De komende verkiezingen gaan over de vraag of 
er een politiek gevoerd gaat worden die recht 
doet aan het verlangen van de meerderheid van 
de bevolking naar een actief vredesbeleid zonder 
kruisraketten. Zij gaan over de vraag of er een 
politiek gevoerd wordt die de rijken nog rijker 
maakt en de armen armer, óf een politiek die de 
rijken aanpakt, en bezit en macht onder controle 
brengt. Zij gaan over de vraag of er weer een rege
ring komt die autoritair optreedt, óf dat er nieuwe 
impulsen worden gegeven aan verdergaande de
mocratisering. En zij gaan over de vraag of we 
nog vier jaar met het conservatisme van Lubbers/ 
Van Aardenne opgescheept zullen zitten, óf dat 
emancipatiebewegingen de ruimte krijgen. 
Deze vragen komen niet uit de lucht vallen . Zij 
vloeien voort uit de botsing tussen tegengestelde 
krachten : de kracht van de gevestigde belangen 
en autoriteiten, én de kracht die mensen zélf heb
ben om voor hun gerechtvaardigde belangen op 
te komen en hun verlangens vorm te geven. In 
alle toonaarden zijn deze vragen de afgelopen 
jaren aan de orde gesteld. Door mensen die zich 
te weer hebben gesteld tegen de regeringspoli 
tiek, met daden én goede argumenten . 
De CPN was en is deel van dat verzet. Zij wil bre
ken met het tot nu toe gevoerde beleid. Die breuk 
is hard nodig . 

• 1 Beloften en feiten 

Het fundamentele schandaal van deze maatschap
pij is, dat ze dreigt aan haar rijkdom en overpro
duktie van wapens te verstikken, terwijl zij niet in 
staat is om voor velen het minimum voor een 
menswaardig bestaan te garanderen: een zinvolle 
arbeidsplaats, een inkomen waarvan men zelf
standig kan leven, een goede woonruimte. 
In de afgelopen vier jaar heeft dit kabinet de op
lossing van dit schandaal geen stap naderbij ge
bracht. De politiek van CDA en VVD heeft ons op 
vele punten zelfs verder af gebracht van democra
tische alternatieven. 
Door een gespierde aanpak ('no-nonsense') zou
den Lubbers en Van Aardenne de Nederlandse 
economie wel eens uit het slop halen. De indivi
duele burger zou eindelijk weer eens de ruimte 
krijgen om te ademen . Zij beloofden rendements
herstel voor ondernemers, terugdringen van 
werkloosheid voor werknemers en verkleining 
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Inleiding 

van het financieringstekort voor zichzelf. 
En inderdaad, de ondernemers - vooral de grote 
- kregen hun rendementsherstel. Aan de winstex
plosie die sinds 1981 optrad is nog lang geen ein
de gekomen. Maar de werkloosheid steeg tot on
gekende hoogte. De koopkracht van gewone 
werknemers kelderde. In de periode 1982-1984 
zijn de netto-inkomens met minimaal 6% tot in 
sommige gevallen 20% gedaald. Lastenverlaging 
voor 'het bedrijfsleven' betekende in de praktijk, 
dat de lasten van de werkloosheid steeds zwaar
der op de schouders van werknemers en uitke
ringsgerechtigden gingen drukken. 
Wie kon leven van winsten, dividenden en andere 
arbeidsloze inkomens kreeg douceurtjes en nog 
meer privileges. Wie van een sociale uitkering 
rond moest komen werd getracteerd op een wis
selbad van kortingen en betuttelingen. De uitke
ringen van werklozen, arbeidsongeschikten en 
mensen in de bijstand werden zo sterk verlaagd, 
dat honderdduizenden, vaak in stilte, armoede 
leden. 
Ondernemingen die op de leest van Shell en Phi
lips waren geschoeid konden rekenen op om
vangrijke overheidssteun. Veel middenstanders 
en kleine ondernemers werden teruggeworpen, 
omdat zij onder de regeringsmaat van de grote 
bezittersbelangen vielen. Het kabinet stimuleerde 
hierdoor enorm ... de verdere afbraak van werkge
legenheid. Sinds 1982 zijn er meer dan 200.000 
werklozen bijgekomen. De werkloosheid in Neder
land is het hoogste van alle ontwikkelde kapitalis
tische landen (14,5% in 1985). 
De automatisering en computerisering schrijdt 
voort en opent grote mogelijkheden. Maar drasti
sche arbeidstijdverkorting wordt geblokkeerd 
door halsstarrige ondernemers, bankiers en de 
overheid zelf. We zouden al blij moeten zijn met 
het uurtje korter werken dat we uit eigen zak beta
len en het uurtje dat ondernemers willen toestaan 
als zij nog meer winst mogen persen uit onze 
arbeid . 
Het kabinet kapte ook rigoreus. In ambtenarensa
larissen, uitkeringen, gezinsverzorging, voorzie
ningen voor kunstenaars en kinderopvang, in het 
onderwijs. Zelfs uitkeringen van oorlogsslachtof
fers werden niet ontzien . Maar de overheidstekor
ten bleven gigantisch . Lubbers is erin geslaagd 
om het tekort van 7,9% in 1981 te laten 'dalen' tot 
8,9% in 1982 en 8,5% in 1986. 
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Het beleid van winststimulering heeft wel geleid 
tot forse w inststijgingen, maar niet tot nieuwe 
investeringen . De winstinkomens zijn spectaculair 
gestegen : in de periode 1982-1986 stegen de win
sten met meer dan 50% ! De investeringen blijven 
hierb ij achter, zodat er een enorme stroom specu
latief kapitaal is ontstaan. Het geld wordt opgepot, 
het kapitaal naar het buitenland geëxporteerd (12 
miljard in 1984). of in staatsleningen en dollars 
belegd . 
Na vier jaar Lubbers en Van Aardenne moet wor
den vastgesteld , dat de politiek van CDANVD de
sastreuze gevolgen heeft voor de Nederlandse 
economie : zij heeft het economisch herstel van 
ons land vertraagd en de noodzakelijke vernieu 
wing tegengehouden. 

• 2 Frasen en vrijheid 

Minder bureaucratie? Wie hoge posities bekleed
de had van staatscontrole geen centje last. Een 
zakkenvullende president-commissaris van de 
RSV werd niet eens voor meineed vervolgd. Maar 
het privé-leven van een uitkeringsgerechtigde 
werd steeds minder gerespecteerd, zij werden 
achtervolgd door horden controleurs. De staat 
trad slechts terug voor hen die goed af waren . 
De heersende Haagse heren hadden soms mooie 
woorden over vrouwenemancipatie. Tegelijkertijd 
namen zij maatregelen waardoor talloze vrouwen 
van hun arbeidsplaatsen werden verdreven . De 
toch al ontoereikende kinderopvang werd afge
broken . Het kostwinnersprincipe in de bijstand en 
in de belasting werd uitgebreid naar woongroe
pen en samenwonenden , zowel homo's als hete
ro's. Zo wordt iedereen in het keurslijf van het 
gezin gedwongen. Voor deelname van vrouwen 
aan het betaalde werk en andere maatschappelij
ke activiteiten werden nieuwe drempels opgewor
pen. 
Individualisering? Jazeker. Maar dan moest je wel 
in staat zijn om een paar nieuwe hindernissen te 
overwinnen . Als je na vaak lang zoeken een woon
ruimte had gevonden die paste bij jouw manier 
van samenleven, dan stond de regering al op de 
stoep te rammelen met een collectebus voor 
'voordeurdelers' of 'tweeverdieners' . En door mi 
nisteriële propaganda voor het gezinsdenken 
merkte je als alleenstaande al gauw dat je niet als 
'hoeksteen van de samenleving' werd be
schouwd. 
'Gewoon jezelf zijn' viel ook niet mee. Niet voor 
de jongere die van een gehalveerd minimum 
jeugdloon moest rondkomen, de beursstudent 
die het verhoogde collegegeld moest betalen, de 
kunstenaar die buiten de BKR-regeling kwam te 
vallen . En ook niet voor de bejaarden, die in inko
men zover werden weggedrukt dat schrijnende 
gevallen van 'ouderdomsarmoede' geen uitzon
dering meer zijn. 
Mensenrechten? Een gekleurde vluchteling uit Sri 
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Lanka, Paramaribo of Ankara werd soms simpel 
het land uitgezet of kreeg in ieder geval te weinig 
bescherming. 
Het regeringsbeleid van CDA en VOD zou hoop op 
een betere toekomst bieden . Maar juist voor de 
dragers van die toekomst biedt dat beleid geen 
perspectief, voor de jongeren die nu leven, nu 
recht hebben op zinvolle arbeidsplaatsen en nu in 
betaalbare huizen willen wonen. 

• 3 Oorlog en armoede 

Dat de vrede niet gediend wordt door mee te blij
ven rennen in de nucleaire bewapeningsrace weet 
nu bijna iedereen. Het kabinet van Lubbers had 
niet de moed om de vredeswil van de Nederland
se bevolking om te zetten in een onvoorwaardelijk 
nee tegen kruisraketten. Zij deed een laffe poging 
de verantwoordelijkheid voor eventuele plaatsing 
te leggen bij de Sovjet-Unie. 
Terwijl het volk van Zuid-Afrika verwikkeld was in 
een heldhaftig gevecht tegen de apartheid, wei
gerde de regering -Lubbers een economische boy
cot in te stellen. 
Nadat protesten bij het Indonesische generaalsre
giem de executies van politieke gevangenen niet 
konden stoppen, deed het kabinet de ogen dicht 
en ging over tot hun orde van de dag . 
Een orde waarin multinationals nog meer vingers 
in de pap van de ontwikkelingshulp kregen, een 
orde waarin de schulden van de Derde Wereldlan
den nog gigantischer zijn geworden. Het is een 
orde waarin nog steeds miljoenen mensen crepe
ren van de honger. 

• 4 Geen stijl 

Het kabinet Lubbers sjoemelt met democratische 
regels en door haar stijl van regeren vervuilt zij de 
politieke cultuur. Door de volstrekte binding van 
de CDA- en VVD-fracties aan het regeerakkoord 
werd de controlerende functie van het parlement 
aangetast. De oppositie werd genegeerd en als 
het zo uitkwam werd zelfs de Raad van State ge
passeerd . 
Het vijgeblad waarmee de regering het RSV
schandaal wilde bedekken werd weggeblazen 
door de parlementaire enquête die op initiatief 
van de CPN werd gehouden. De schaamteloos
heid waarmee de regering hierop reageerde was 
verbijsterend. Terwijl de arbeiders in de scheeps
bouw de zak kregen, mocht Van Aardenne na een 
miljoenen-spel met gemeenschapsgelden en mis
leiding van de Tweede Kamer gewoon minister 
blijven. 
Geheime onderonsjes over kerncentrales, belas
tingregelingen voor bevriende relaties. Niets was 
ernstig genoeg . Zelfs in de kwestie van de kruisra
ketten kende de regering maar één hoogste ge
bod: het voortbestaan van het kabinet. 
Dat gebod moet worden overtreden. Verhinderd 
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moet worden dat dit regeringsbeleid ook na de 
volgende verkiezingen wordt voortgezet. Het 
geeft geen hoop en heeft geen toekomst. 

• 5 Verzet en perspectief 

De politiek en de methoden van het kabinet-Lub
bers staan haaks op de drang tot vernieuwing en 
democratisering van de maatschappij. De afkeer 
van hun politiek heeft velen in beweging ge
bracht. Vredesactivisten stroomden in honderd
duizenden naar het Museumplein en Binnenhof 
om hun nee tegen de kruisraketten te laten horen. 
Brandweerlieden spoten het Binnenhof vol 
schuim om de vakbondsacties tegen de afschaf
fing van het trendbeleid kracht bij te zetten. Met 
nieuwe acties op gemeentelijk niveau bleken ze in 
staat een deel van wat Rietkerk had afgenomen 
terug te halen. In bedrijven formuleerden arbei
ders dwars tegen alle matigingsverhalen van de 
regering in eisen op het gebied van loon, arbeids
tijdverkorting en herbezetting. Vrouwen van VVD 
tot en met CPN wreven Lubbers onder zijn neus, 
dat zij drastische arbeidstijdverkorting wilden. 
Uitkeringsgerechtigden vrolijkten nieuwjaarsre
cepties van gemeenten op door hun eisen op tafel 
te leggen. Huurders organiseerden huurstakingen 
en koelden hun woede op bewindslieden in Den 
Haag. Belastingbetalers weigerden hun defensie
belasting te betalen. De 'Wraak van Jonkheer de 
8rauw' stal geheime documenten over kerncen
trales. 
Voeg daarbij al die andere acties en initiatieven 
van Derde Wereldbewegingen, anti-racisten, mi
lieu-activisten, potten en flikkers - en het beeld is 
nog lang niet compleet. Tegen de verdrukking in 
werden nieuwe alternatieven naar voren ge
bracht. Mensen vonden elkaar dwars door partij
grenzen heen en legden de inhoudelijke en maat
schappelijke basis voor de vervanging van de 
regering-Lubbers en zijn ondernemerspolitiek. 
Daarom legt de CPN zo'n grote nadruk op pro
gressieve samenwerking. Als mensen aan de ba
sis samenwerken mogen hun organisaties, mo
gen progressieve partijen niet achter blijven. 

• 6 Het roer moet om 

De CPN staat een fundamentele verandering voor 
van de politieke koers en de methode van regeren . 
Ons verkiezingsprogramma maakt duidelijk waar 
we ons sterk voor zullen maken en welke politiek 
er wat ons betreft gevoerd moet worden. 
Naar de mening van de CPN is er in ons land een 
maatschappelijk draagvlak voor een andere poli
tiek. De vraag is hoe dat in de samenstelling van 
het parlement en in de regeringspolitiek in de 
komende vier jaar tot uitdrukking gebracht kan 
worden. 
Op de eerste plaats is het daarvoor nodig de te
rugkeer van de VVD/CDA-regering onmogelijk te 
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maken en een progressieve meerderheid in het 
parlement te bereiken. Vervolgens moet bereikt 
worden, dat nieuwe verhoudingen in het parle
ment ook tot nieuwe regeringspolitiek leiden. 
Naar de mening van de CPN is het daartoe onont
beerlijk, dat progressieve partijen de bereidheid 
uitspreken tot gezamenlijk optreden. De CPN is 
bereid daarover met alle progressieve partijen 
afspraken te maken. 
Hoe ook precies de verkiezingsuitslag zal zijn, als 
progressieve partijen hun gezamenlijk gewicht in 
de schaal leggen, bestaat er de meeste kans om 
posities op te eisen en een sterk stempel op de 
inhoud van de regeringspolitiek te drukken. 
Dat is wat door velen wordt verlangd. Dat is het 
alternatief dat voor de bevolking zichtbaar ge
maakt moet worden. Gebeurt dat niet, dan is het 
risico groot dat CDA en VVD gewoon samen door
gaan of de gelegenheid krijgen om concessies af 
te dwingen die de progressieve doeleinden uithol
len. 
Het is niet voor het eerst dat de CPN progressieve 
samenwerking bepleit. Het is een wezenlijk be
standdeel van ons optreden, zowel voor de korte 
als de lange termijndoelstellingen. Het is onver
antwoordelijk en funest als samenwerking dwars 
door partijgrenzen heen, zoals die in veel bewe
gingen plaats vindt, niet tot politieke resultaten 
leidt, omdat politieke partijen gevangen blijven in 
hokjesgeest en eigen gelijk. 
De CPN stelt vast dat in de afgelopen jaren - mede 
onder invloed van maatschappelijke bewegingen 
- de overeenstemming tussen progressieve partij
en is toegenomen. Bestaande overeenstemming 
kreeg meer dan voorheen vorm in gemeenschap
pelijke steun en/of deelname aan acties. 
Tegelijk moet worden geconstateerd, dat het pro
ces van progressieve samenwerking moeizaam 
verloopt. De PvdA reageert afhoudend, koerst op 
samenwerking met CDA of VVD en dreigt zich af 
te sluiten in een coalitie met rechts. De PSP wees 
samenwerking bij de Kamerverkiezingen en een 
gemeenschappelijke lijst met CPN en PPR van de 
hand en dreigt zich op te sluiten in haar eigen 
gelijk. 
Ondertussen slaat rechts een triomfantelijke toon 
aan en koerst op voortzetting van haar beleid voor 
de komende jaren. Dat mag niet gebeuren - dat 
hoeft niet te gebeuren . 
Mensen in beweging willen politieke resultaten 
zien. Daarom is het bij de komende verkiezingen 
van belang niet alleen op programma's te letten, 
maar ook op de bereidheid van progressieve par
tijen om gezamenlijk op te treden voor een andere 
politiek. 

• 7 Progressieve machtsvorming 

De CPN acht het in elk geval mogelijk om een 
gezamenlijke inzet te formuleren rond de volgen
de hoofdpunten: (1) Een onvoorwaardelijke afwij-
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zing van plaatsing van kruisraketten; een zelfstan
dige Nederlandse vredespolitiek; afstoting van de 
atoomtaken; verlaging van defensie-uitgaven. 
(2) Een gerichte aanpak van de werkloosheid; het 
bevorderen van drastische arbeidstijdverkorting 
en herverdeling van betaald en onbetaald werk. 
(3) Verhoging van de koopkracht van de lage en 
middeninkomens; herstel en vernieuwing van de 
sociale zekerheid met garanties voor een zelfstan
dig inkomen. (4) Actieve bestrijding van discrimi
natie en vreemdelingenhaat en een ruimhartig 
vluchtelingenbeleid in overeenstemming met in
ternationale afspraken. (5) Actieve bestrijding van 
seksisme en homohaat. (6) Afwijzing van de bouw 
van nieuwe kerncentrales en sluiting van de be
staande. (7) Ontwikkelingshulp niet op grond van 
de belangen van de multinationals en de con
cerns, maar gericht op de door de bevolking zelf 
geformuleerde behoeften; stopzetting van de 
hulp aan het generaalsregime van Indonesië; boy
cot van het apartheidsregime in Zuid-Afrika; on
verminderde steun aan Nicaragua. 

Niet alleen naar de inhoud, maar ook in de vorm 
is een andere regeringspolitiek nodig. De CPN wil 
een politiek klimaat bevorderen waarin binnens
kamers gekonkel vervangen wordt door open
baarheid; waarin mensen niet de mond wordt 
gesnoerd maar naar hen wordt geluisterd; waarin 
creativiteit niet wordt gesmoord maar gestimu
leerd en benut. Om de enorme maatschappelijke 
problemen op te lossen zijn betrokkenheid, zeg
genschap en mondigheid van mensen broodno
dig. 

Om het parlement als democratische volksver
tegenwoordiging te laten functioneren, moet radi
kaal gebroken worden met de praktijken van de 
afgelopen regeerperiode. 
Progressieve samenwerking is een langdurig pro
ces in de krachtmeting met rechtse politiek. Het is 
een uitdaging om dat door te zetten. Nu en in de 
komende jaren. Dat proces kan versneld worden, 
naarmate de druk toeneemt. Om dat te bevorde
ren is naast machtsvorming van onderop verster
king van de CPN van grote betekenis. 

• 8 Wie geen idealen heeft is geen realist 

De CPN heeft vergaande doelstellingen en idea
len. Zij heeft die vastgelegd in haar nieuwe partij
program van 1984. De CPN streeft naar een socia
listische samenleving. Zij wil vorm geven aan een 
maatschappij zonder uitbuiting, onderdrukking 
en discriminatie. Nederlandse communisten stre
ven naar een maatschappij waarin ieder individu 
daadwerkelijk de vrijheid en gelijke mogelijkhe
den heeft om capaciteiten te ontplooien en ge
bruiken. 
De CPN streeft naar: 
Een klassen loze samenleving waarin niet voor de 
winst van het kapitaal wordt geproduceerd, maar 
voor de bevrediging van de maatschappelijke be-

68 

hoeften van mensen. Dat is een samenleving 
waarin alle vormen van uitbuiting overwonnen 
zijn en niemand meer het recht heeft om zich te 
verrijken met de arbeid van een ander. 
Een democratische samenleving, waarin de poli
tieke beslissingen door gekozen organen worden 
genomen, het parlement een sterke positie heeft 
tegenover regering en ambtelijk apparaat. Waarin 
beslissingen in bedrijven, instellingen en buurten 
zoveel mogelijk door de betrokkenen zelf geza
menlijk genomen worden in plaats van door kapi
talistische of bureaucratische machten over hen. 
Een gefeminiseerde samenleving waarin iedereen 
een zelfstandig bestaan kan leiden en zelfbeschik
kingsrecht heeft over lijf en leven. Een maatschap
pij waarin mensen kunnen wonen, leven en vrijen 
met wie zij willen. Waarin vrouwen de helft van 
de betaalde banen bezetten en een gelijk aandeel 
hebben in invloed en macht, en mannen een 
evenredig aandeel in huishouden en zorg voor 
kinderen. Een maatschappij. waar discriminatie 
en achterstelling van vrouwen alleen nog in de 
gesch ieden isboeken voorkomt. 
Een verdraagzame samenleving waarin geen 
plaats meer is voor discriminatie op grond van 
afkomst, huidskleur, nationaliteit, geloof of sek
suele praktijk. Dus onverzoenlijk tegen racisme, 
anti-semitisme, vreemdelingen- en homohaat. 
Een maatschappij waarin groepen met verschil
lende levenswijzen en culturen naast en met el
kaar kunnen samenleven. 
Een milieuvriendelijke samenleving waarin de 
systematische plundering van natuur en milieu 
en de verspilling van energie en grondstoffen 
vervangen is door een ecologisch verantwoord 
beleid. 
Een ontwapende wereld, waarin geen militaire 
machtsblokken meer bestaan die ons met hun 
massavernietigingswapens naar de rand van de 
nucleaire afgrond drijven. 
Een ontspannen wereld waarin politieke super
machten hun wil niet meer kunnen opleggen aan 
kleinere landen, waar internationale solidariteit 
en gelijkwaardigheid tussen volken bestaat. 

• 9 HOOFDLIJNEN VAN HET 
VERKIEZINGSPROGRAM 

De CPN heeft vergaande doelstellingen. Ze weet 
dat om die idealen te verwezenlijken een realis
tisch program nodig is. In dit verkiezingsprogram
ma geven wij een andere richting aan voor het 
regeringsbeleid en stellen we een aantal concrete 
en uitvoerbare maatregelen voor. 

1. De CPN treedt op voor een actieve vredes
politiek. Zij is tegen plaatsing van nieuwe 
atoomraketten en voor verwijdering van alle 
atoomwapens van ons grondgebied. De de
fensie-uitgaven moeten worden verlaagd. 
Nieuwe ontwapeningsinitiatieven moeten 
gericht worden op internationale ontspan-
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ning tussen de militaire blokken; beperkin
gen van nationale zelfstandigheid binnen de 
blokken moeten worden doorbroken. Neder
land moet zich vrijmaken van de bewape
ningskoers van de NAVO en niet meedoen 
aan Westeuropese militaire blokvorming. 

2. De CPN treedt op voor concrete solidariteit 
met de bevrijdingsstrijd van onderdrukte vol 
keren en naties. Zij keert zich tegen schen
ding van mensenrechten waar ook ter we
reld . Zij is voor versteviging van banden met 
Nicaragua . Het apartheidsregiem in Zuid
Afrika moet volledig worden geïsoleerd door 
een economische boycot en door politieke 
en financiële steun aan het ANC. De steun 
aan de beulen van het generaalsregiem in 
Indonesië moet onmiddellijk worden ge
staakt. 
De CPN treedt op voor solidariteit met de 
landen van de Derde Wereld . De invloed van 
multinationals in de ontwikkelingssamen
werking moet worden teruggedrongen . 
Daadwerkelijke solidariteit met de strijd van 
volkeren die zich ontworstelen aan neokolo
niale overheersing en uitbuiting betekent 
onder andere dat de Nederlandse regering 
moet bevorderen dat de gigantische schul 
den waarmee de landen van de Derde We
reld zitten opgescheept, worden kwijtge
scholden . 

3. De CPN treedt op voor volledige en volwaar
dige werkgelegenheid . De allereerste doel
stelling van economisch beleid dient te zijn : 
het terugdringen van de massawerkloosheid. 
De CPN wil een democratisch gestuurde eco
nomische groei bevorderen . Om te beginnen 
moet een halt worden toegeroepen aan het 
afstoten van banen bij de overheid zelf. Om 
meer betaald werk te scheppen moet de 
overheid middelen vrijmaken om zelf een 
uitgebreid investerings- en stimuleringspro
gramma op te stellen . Dit programma moet 
gericht zijn op het bevorderen van sectoren 
met veel werkgelegenheid en milieuvriende
lijke produktie, energiebesparing en ontwik
keling van schone energiebronnen, sociale 
woningbouw, stadsvernieuwing en onder
wijs. Om economisch herstel en werkgele
genheidsmaatregelen te financiëren moeten 
geldstromen (bijv. kapitaalexport) onder de
mocratische controle worden gebracht. 
Naast het aanboren van nieuwe financie
ringsbronnen moet verspilling van over
heidsgelden (onder andere aan defensie en 
belastingprivileges voor bezitters) worden 
tegengegaan . Hierdoor wordt het tevens mo
gelijk het financieringstekort van de overheid 
echt terug te dringen. 

4. De CPN treedt op voor drastische arbeidstijd
verkorting met behoud van loon. Om het 
perspectief van een 25-urige werkweek na-
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derbij te brengen stelt zij een raamwerk van 
wettelijke maatregel voor die ertoe moeten 
leiden dat de stap naar de 32 uur binnen vier 
jaar bereikt kan worden. Minder werken kan 
werk voor iedereen betekenen. Herverdeling 
van betaald en onbetaald werk moet leiden 
tot verbetering van de arbeidsmarktkansen 
van vrouwen. 

5. De CPN treedt op voor democratisering van 
arbeidsverhoudingen. Zij is voor uitbreiding 
van democratische controlerechten en zeg
genschap in bedrijven en instellingen . De 
maatschappelijke controle op automatise
ring, op herbezetting bij arbeidstijdverkorting 
en op besteding van overheidssteun moet 
worden versterkt. Daarom stelt de CPN een 
reeks concrete maatregelen voor om de be
voegdheden van personeelsvertegenwoordi
gingen en vakbonden uit te breiden . 

6. De CPN treedt op voor verhoging van koop
kracht van lage en middeninkomens. Daar
voor moeten in de eerste plaats de mini
mumlonen en uitkeringen worden verhoogd, 
de prijscompensatie en het trendbeleid voor 
ambtenaren hersteld. De CPN wil on
rechtvaardige inkomensverschillen terug 
dringen . Daarom moet het belastingstelsel 
zodanig worden gewijzigd dat (a) lage en 
middeninkomens worden ontlast, (b) topin
komens en in het bijzonder inkomens uit win
sten en vermogens zwaarder worden belast, 
en (c) belastingfraude effectief kan worden 
bestreden. Dus: 'lepelen waar room is' . 

7. De CPN kent hoge prioriteit toe aan herstel 
en vernieuwing van de sociale zekerheid. 
Daarom stelt zij voor: herstel van koppeling 
van minimum-uitkeringen aan minimum
loon, van uitkeringspercentages van WW en 
WAO tot 80% en van WWV tot 75%. De uitke
ringsduur van de WWV moet worden ver
lengd. De individualisering van het uitke
ringsstelsel kan op korte termijn naderbij 
worden gebracht door afschaffing van de 
voordeurdelerswet, terugdringen van kost
winnersbepalingen en door beperking van 
de vermogenstoets . De CPN streeft naar een 
situatie waarin uiteindelijk iedereen daad
werkelijk gebruik kan maken van het recht 
een eigen inkomen te verwerven en alle kost
winnersbepalingen worden afgeschaft. Om 
(her)intreding in betaald werk te bevorderen 
moet het sociale zekerheidsstelsel worden 
vernieuwd, onder andere door het verruimen 
van de mogelijkheden om met behoud van 
uitkering te werken of studeren, en door het 
toekennen van een individuele uitkering aan 
(her)intreders. De CPN wil een regeling die 
herintreders recht geeft op een zelfstandige 
uitkering . 

8. De CPN treedt op voor bescherming van mi
lieu en stimulering van zuinig energiever-
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bruik. Zij is voor handhaving en verscherping 
van de mi lieuwetgeving (dus geen 'deregule
ring'). Zij wil milieuvriendelijke en energiebe
sparende werkgelegenheid stimuleren . De 
CPN is tegen de bouw van nieuwe kerncen
trales, voor sluiting van kerncentrales in 
Borssele en Dodewaard . Zij wil onafhankelijk 
onderzoek naar alternatieve energiebronnen 
bevorderen. 

9. De CPN treedt op voor verlaging van woon
lasten. Zij stelt daarom onder andere voor de 
huren te bevriezen en de gasprijs voor klein
verbruikers drastisch te verlagen. Om het 
recht op wonen waar te maken moeten de 
woningbouw in de sociale sector en de pro
gramma's voor stadsvernieuwing worden 
uitgebreid. Het woonrecht voor jongeren 
vanaf 18 jaar moet daadwerkelijk worden 
ingevoerd. Door een effectieve anti-specula
tiewetgeving en een goede leegstandswet 
moet aan het schandelijke profiteren van de 
woningnood een einde worden gemaakt. 

10. De CPN treedt op voor het ongedaan maken 
van afbraakmaatregelen op het terrein van 
onderwijs en sociaal-culturele voorzienin
gen . In het onderwijs zijn meer dan ooit nieu
we investeringen nodig . De afbraak van 
werkgelegenheid moet worden hersteld. De 
CPN vindt dat het rijk prioriteit moet geven 
aan versterking van de eerstelijnszorg, vol
wasseneneducatie, vrouwenemancipatie en 
voorzieningen voor migranten. De regering 
moet voldoende financiële middelen ter be
schikking stellen om ten behoeve van deze 
voorzieningen de toegankelijkheid (geen of 
lage deelnemersbijdragen) en beschikbaar
heid (voldoende spreiding) te garanderen . 
De CPN treedt op voor het tot standbrengen 
van een volksverzekering voor ziektekosten 
zonder eigen risico's . 

11 . De CPN treedt op voor alle maatregelen die 
bijdragen aan de vergroting van de econo
mische zelfstandigheid van vrouwen, en 

70 

aan hun culturele en politieke emancipatie. 
De CPN is voorstander van quoteringsrege
lingen bij herbezetting van arbeidsplaat-
sen die door arbeidstijdverkorting vrij 
komen. Zij treedt onder andere op voor ver
betering van voorzieningen voor kinderop
vang, uitbreiding van zwangerschapsverlof 
en invoering van calamiteitenverlof. De CPN 
wil de mogelijkheden verruimen voor sa
menlevingscontracten waarin mensen zelf 
kunnen bepalen in welke mate en op welke 
onderdelen zij verplichtingen ten opzichte 
van elkaar aangaan. Zij zet zich in voor wette
lijke maatregelen ter bescherming tegen sek
sueel geweld en misbruik. De CPN is van 
mening dat ernaar gestreefd moet worden 
dat binnen 10 jaar de helft van alle gekozen 
organen en besturen uit vrouwen bestaat. Zij 

daagt alle politieke partijen uit om ervoor te 
zorgen dat bij de verkiezingen van 1986 de 
30 procent (nu 20%) in de Kamer wordt be
reikt. De feminisering van maatschappij en 
politiek houdt niet op bij de poorten van het 
Binnenhof. 

12. De CPN treedt op voor bestrijding van alle 
vormen van discriminatie. De overheid moet 
veel daadkrachtiger optreden tegen racisme, 
anti -semitisme, seksisme, vreemdelingen
en homohaat. Het regeringsbeleid moet ui
ting geven aan de gelijkwaardigheid van alle 
in Nederland verblijvende burgers door het 
afschaffen van de bestaande rechtsongelijk
heid en het opheffen van de sociaal -econo
mische achterstelling van migranten. De CPN 
vindt dat het actief en passief kiesrecht voor 
Tweede Kamer en Provinciale Staten moet 
worden toegekend aan buitenlanders wan
neer zij drie jaar in Nederland verblijven en 
niet in vreemde overheidsdienst werkzaam 
zijn. Organisaties die racisme propageren of 
bedrijven moeten worden verboden . 
Discriminatie van mensen op grond van hun 
seksuele praktijken en voorkeuren moet wor
den bestreden; ook waar dit gerechtvaardigd 
wordt met een misplaatst beroep op de vrij 
heid van onderwijs of godsdienst. De CPN is 
voor een wet gelijke behandeling die dit on
verkort vastlegt. 

13. De CPN treedt op voor de verdediging en 
uitbreiding van de politieke democratie. Zij 
wil de rechten van het individu tegenover de 
staat versterken, onder andere door een goe
de wet op de privacy. De CPN blijft optreden 
voor onverkort stakingsrecht, ook voor amb
tenaren. Zij wil de positie van de gekozen 
organen versterken onder andere door het 
uitbreiden van de zelfstandige controlemo
gelijkheden van het parlement. Zij is voor 
democratisering en ontbureaucratisering van 
overheidsinstellingen en tegen 'privatisering ' 
van bijv . openbare nutsbedrijven. De CPN 
treedt op voor versterking van de lokale de
mocratie, door onder andere verhoging van 
de algemene uitkering uit het gemeente- en 
provinciefonds, stopzetten van grootscheep
se gemeentelijke herindelingen en democra
tisering van benoeming van burgemeesters 
en Commissarissen van de Koningin. De be
voegdheden van lagere overheden moeten 
worden uitgebreid ten behoeve van het re
gionaal sociaal -economisch beleid. 
Bij de bestrijding van criminaliteit legt de 
CPN het accent op misdaadpreventie. Een 
verantwoorde rechtshandhaving vereist on
der andere vereenvoudiging van wetgeving, 
zonder afbraak van rechtsbescherming, 
maatregelen om overbelasting van politie en 
justitie tegen te gaan, verbetering van de 
positie van het slachtoffer van misdrijven én 
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het tegengaan van uitholling van de rechten 
van verdachte en verdediging. 

• 10 Geef je verzet een stem 

Om deze doelen te realiseren moet de positie van 
de CPN in de Tweede Kamer worden versterkt. 
Een stem op de CPN is kiezen voor krachtige op
positie tegen het huidige regeringsbeleid en voor 
een daadwerkelijk progressieve politiek. 
De communisten in het parlement noemen op 
voor iedereen verstaanbare wijze de problemen 
bij hun naam -zij doen niet mee aan schijnoplos
singen en gekonkel in achterkamers. Onze fractie 
is een scherp wapen tegen ondergravingen van 
de positie van het parlement. En zij neemt haar 
initiatieven in nauwe samenwerking met progres
sieve bewegingen buiten het parlement. 
Een sterke CPN-fractie kan invloed uitoefenen op 
samenstelling en beleid van de toekomstige rege
ring . Versterking van de CPN is een impuls voor 
progressieve en linkse samenwerking. 
Er zijn vele goede redenen om op de CPN te stem
men . Een daarvan is de richtsnoer die onze fractie 
voor de komende vier jaar meekrijgt. Dat is het 
program dat we hierbij presenteren. Het is een 
program dat een nieuw perspectief biedt. Het kán 
gerealiseerd worden, als er voor wordt opgetre
den ... MET ALLE MACHT. 
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• 11 Actieve vredespolitiek 

De strijd tegen de atoom bewapening wordt ge
dragen door een meerderheid onder de bevol
king. Voor de CPN is het een zaak van de eerste 
orde. Daarnaast dienen de verspillende bewape
ningsuitgaven die steeds meer oorlogsdreiging 
met zich meebrengen krachtig te worden aange
pakt. Van een Nederlandse regering moet vóór 
alles een politiek worden verwacht die in het ver
lengde ligt van de wil tot vrede die naar voren 
komt in tal van acties, demonstraties en het volks
petitionnement tegen de kruisraketten. Nederland 
kan juist op grondslag van deze beweging onder 
de bevolking een eigen bijdrage leveren aan ont
spanning en ontwapening door een actieve vre
despolitiek. Daartoe behoren op het terrein van 
de defensie: het niet plaatsen van de kruisraketten 
en het opzeggen van het plaatsingsverdrag, het 
afstoten van de atoomtaken, verzet tegen de ruim
tebewapening en verlaging van de defensie-uitga
ven. Daartoe behoort verder het bevorderen van 
contacten tussen met name kleine en middelgrote 
landen in Europa om tot gezamenlijke bIokdoor
brekende initiatieven te komen, zoals kernwapen
vrije zones. 
In de laatste jaren is in Europa en de Verenigde 
Staten een vredesbeweging gegroeid van onge
kende omvang, kracht en diepgang. Deze bewe
ging was vooral een reactie op de plannen voor 
plaatsing van nieuwe Amerikaanse atoomwapens 
- eerst de neutronenbom, later kruisraketten en 
Pershing 2. De actieve bemoeienis van mensen 
zelf met vrede en veiligheid heeft de vanzelfspre
kendheid van de wapenwedloop doorbroken. Dit 
is de belangrijkste zorg van de NAVO, de Ameri
kaanse regering en de voorstanders van haar con
frontatiekoers. De gang van zaken in de andere 
plaatsingslanden laat zien hoever NAVO-kringen 
bereid zijn te gaan. Meerderheden onder de be
volking die bleken uit opiniepeilingen en acties 
werden genegeerd. In België werden kruisraket
ten ingevlogen voordat het parlement zich had 
uitgesproken. Het kabinet-LubberslVan Aardenne 
stelt ook ons land bloot aan de permanente druk 
van de regering van de Verenigde Staten en de 
NAVO. Het plaatsingsbesluit van 1 november 
1985 is een historisch dieptepunt van deze lijn. De 
CPN verwerpt het besluit en steunt het voortgezet
te verzet. 
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Actieve vredespolitiek 
en internationaal beleid 

Tegenover het kabinetsbeleid stelt zij: bescher
ming en ontplooiing van de democratie, handha
ving van de grondwettelijke souvereiniteit (zelfbe
schikking) over eigen grondgebied en over eigen 
veiligheid. Het is een democratische eis van de 
eerste orde om plaatsing van kruisraketten in Ne
derland te verhinderen. 
De plaatsing van nieuwe kernwapens in West- en 
Oost-Europa is een bron van spanningen. De wa
penwedloop dreigt verder opgevoerd te worden 
door de ontwikkeling van ruimtewapens en de 
introductie van nieuwe conventionele wapensys
temen. Besprekingen over wapenbeheersing tus
sen Oost en West - Stockholm, Wenen - en tus
sen Verenigde Staten en Sovjet-Unie - Genève -
leveren vooralsnog geen zichtbare resultaten op. 
De klimaatsverbetering die van een topontmoe
ting - zoals tussen Reagan en Gorbatsjow in no
vember 1985 - uitgaat, moet worden benut. Con
crete resultaten zijn sterk afhankelijk van de in
vloed van de vredesbeweging en van de bereid
heid tot zelfstandige stappen van Nederland en 
andere landen. 
Een extra belasting voor de verhoudingen in Euro
pa is de aandrang tot nauwere Westeuropese mi
litaire samenwerking - herleving van de Westeu
ropese Unie - en de ontwikkeling van de eigen 
kernmachten van Engeland en Frankrijk. Met na
me de snelle modernisering en uitbreiding van de 
Franse 'Force de Frappe', waaronder de ontwikke
ling van de Franse neutronenbom, houdt een 
groot gevaar in zich, gecombineerd met de toene
mende Frans-Westduitse samenwerking. Veront
rustend zijn ook de plannen voor een 'Europees 
Defensie Initiatief', een eigen Westeuropese ruim
tebewapening. 
Tegen deze achtergrond is het tot stand brengen 
van een actief Nederlands vredesbeleid van het 
grootste belang. Daarin passen eenzijdige stap
pen en diplomatieke initiatieven. 
Nederland moet streven naar samenwerking met 
de kleinere landen in Europa - blokgebonden en 
niet-blokgebonden - om het proces van ontspan
ning en ontwapening te stimuleren. Het vroegere 
'Overleg van de Tien' biedt hiervoor aanknopings
punten. Tevens dient Nederland aan te sluiten bij 
bestaande initiatieven en voorstellen en zich con
structiever op te stellen in bestaande ontwape
ningsfora. 
De CPN wijst de vorming van een Westeuropees 
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militair blok, zoals dat onder meer gestalte krijgt 
in de Westeuropese Unie, af. Blokvorming is niet 
de weg om ontspanning en ontwapening te 
bevorderen . Integendeel, zoals de ervaring met 
NAVO en Warschaupact laat zien . 
Nederland dient op te treden voor verdere uitwer
king van de Helsinki-akkoorden. Daartoe moeten 
multilaterale en bilaterale mogelijkheden worden 
onderzocht om raamverdragen te sluiten. Deze 
verdragen moeten de mogelijkheid opnemen 
voor een intensieve uitwisseling tussen landen 
van Oost en West en niet-gebonden Europese 
landen . Een uitwisseling tussen bevolkingsgroe
pen, vredesgroepen, dorpen en steden ; een uit
wisseling die culturele en wetenschappelijke sa 
menwerking en contacten tussen werknemersor
ganisaties bevordert; een uitwisseling ook op 
technologisch en handelsgebied. Ook dergelijke 
initiatieven van een Nederlandse regering zijn 
een bijdrage om de bestaande impasse in Europa 
te doorbreken . 
Wezenlijk onderdeel van vredespolitiek is het ver
lagen van de defensie-uitgaven . Iedere gulden 
minder voor bewapening is gewonnen voor de 
bestrijding van armoede en is vermindering van 
de macht van het wapenkapitaal. 
Het CDANVD-kabinet heeft op alles wat voor de 
bevolking van belang is, bezuinigd en tegelijker
tijd de defensie-uitgaven opgevoerd. Druk van 
NAVO en bewapeningsindustrie hebben tot een 
programma voor wapenaanschaf geleid dat voor 
de komende jaren nog tientallen miljarden zal 
vereisen. Tezamen met de enorme toename in 
andere landen vormt deze bewapening een 
hoofdoorzaak van armoede, vooral in de landen 
van de Derde Wereld, en tevens van grondstoffen
plundering en verspilling . Verlaging van defensie
uitgaven schept ruimte in de rijksbegroting waar
door werkelijke economische steun aan Derde
Wereldlanden mogelijk wordt. Nederland dient 
hier ook in internationaal verband voor te pleiten. 
Een wezenlijke verandering van het defensiebe
leid vereist de actie inzet en betrokkenheid van de 
bevolking en maatschappelijke organisaties. 
Daarbij horen een open, democratische besluit
vorming, parlementaire controle op aanschaf en 
export van wapens, en democratisering van de 
krijgsmacht. 
Belangrijke punten zijn voor de CPN: 

a Tegen de wedloop in 
massavernietigingswapens 

1. Geen plaatsing van kruisraketten in Neder
land. 

2. Afstoten van alle atoomtaken . 
3. Nederland dient op te treden voor het stop

zetten en ongedaan maken van plaatsing 
van kernraketten in andere NAVO-landen en 
voor de verwijdering van alle middellange 
afstandswapens in Europa. 

4. Optreden voor een kernwapenvrij Europa . 

73 

Bij de besprekingen die hierop gericht zijn, 
dienen de korte en middenlange afstandswa
pens in een samenhangend kader bezien te 
worden . Dit betekent ook dat de kernwapens 
van Frankrijk en Engeland bij de onderhande
lingen betrokken moeten worden . 

5. Uitvoering en aanscherping van het Non-Pro
liferatieverdrag (tegen verspreiding van kern 
wapens) en een onmiddellijk verbod van alle 
atoomproeven . 

6. Instellen van atoomwapenvrije zones, met 
name in Scandinavische landen , de Balkan 
en Centraal-Europa; instellen van zones vrij 
van chemische wapens, te beginnen in Cen
traal -Europa . 

7. Het afgeven door de NAVO van een 'No-first
use' verklaring voor nucleaire wapens. 

8. Optreden voor verbod van neutronenwa
pens, chemische en bacteriologische wa
pens. 

9. Geen Nederlandse deelname aan SDI (Star 
Wars) en eventuele Westeuropese varianten . 
Aan bedrijven moet geen toestemming wor
den verleend aan dergelijke projecten mee te 
werken . 

b Voor verlaging van defensie-uitgaven 
10. Drastische verlaging van de Nederlandse 

defensie-uitgaven . Internationaal optreden 
voor verlaging van de defensie-uitgaven. 

11. Optreden voor omschakeling van wapenin
dustrie naar civiele produktie (conversie) . 

12. Terugdringen van wapenexport, parlemen
taire controle op aanschaf en export van wa
pens, registratie in VN-verband van wapen
exporten. 

c Voor ontspanning en dialoog 
13. Tegen Westeuropese militaire blokvorming 

enlof Westeuropese kernmacht. Technologi
sche samenwerking moet worden ontkop
peld van militaire projecten . 

14. Concrete uitwerking van Helsinki-akkoorden . 
Zowel multi- als bilateraal met onderzoek 
naar mogelijkheid van raamverdragen . 

15. Optreden voor vermindering van strijdkrach
ten en conventionele wapensystemen in 
Centraal-Europa . In dit kader demilitarising 
van het grensgebied tussen DDR, Tsjechoslo
wakije en de BRD. 

d Voor democratisering en demilitarisering 
16. Tegengaan van militarisering van Nederland

se regio 's. Tegen vestiging van NAVO-de
pots. 

17. Bescherming van milieu tegen grootschalige 
legeroefeningen. Terugdringen van militair 
ceremonieel. 

18. Instelling van een adviserende raad, de 'Raad 
voor Vrede en Veiligheid', waarin vredesor
ganisaties zitting hebben. Instelling van een 
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'Vredesministerie' dat een geïntegreerd vre
desbeleid moet bevorderen op alle betreffen
de terreinen. 

19. Versterking van democratische controle op 
het leger en democratisering van het leger. 
Garanties voor vrijheid van meningsuiting 
en organisatie op de kazerne. Afschaffen van 
tuchtrecht in vredestijd. 

20. Handhaving van een dienstplicht-leger. Ver
korting van de diensttijd tot 10 maanden. 
Wedde optrekken naar minimumloon-niveau 
en instellen van goede compensatieregeling 
voor overwerk dienstplichtigen. 

21. Recht om medewerking aan kernwapenon
derdelen van de krijgsmacht te weigeren ; 
vrijstelling van SITE-wacht. 

22. Volledige erkenning van gewetensbezwaren; 
vervangende dienst even lang als militaire 
dienst. Verbetering van financiële regelingen 
voor instellingen die dienstweigeraars te 
werk willen stellen. 

• 12 2 Buitenlandse politiek 

Wie de armoede en uitbuiting op internationale 
schaal wil bestrijden is daadwerkelijk solidair met 
de strijd van volkeren die zich ontworstelen aan 
neokoloniale overheersing en uitbuiting . De CPN 
ondersteunt die strijd en helpt mee in eigen land 
de solidariteit te organiseren en te versterken . Het 
gaat daarbij om het bevorderen van directe steun 
aan bevrijdingsbewegingen en aan (jonge) staten 
die zich tegen buitenlandse interventie verdedi
gen. Met name de rol van het Amerikaanse impe
rialisme in Latijns- en Midden-Amerika, in Zuide
lijk Afrika en delen van Azië vormt een bedreiging 
voor de onafhankelijke, politieke en economische 
ontwikkeling van vele landen in deze regio 's. De 
CPN keert zich tegen de introductie van Oost
West-tegenstellingen in deze gebieden. Zij treedt 
op voor zelfbeschikking, voor bescherming van 
nationale onafhankelijkheid en voor het vinden 
van politieke, vreedzame oplossingen voor con
flicten tussen staten . 
Het Nederlandse regeringsbeleid dient zich te ke
ren tegen dictatoriale onderdrukking en tegen 
vertrapping van democratische en mensenrech
ten, waar ook ter wereld. Het dient zich te richten 
op hulp aan met name die landen die onder vaak 
moeilijke omstandigheden de gevolgen trachten 
te boven te komen van koloniale onderdrukking 
en bevrijdingsoorlogen . Nu wordt echter steun 
verleend aan het Indonesische bewind, ongeacht 
de executies van politieke gevangenen. Steun 
aan Nicaragua wordt verminderd . De hulprelatie 
met Vietnam werd gestaakt. De banden met het 
apartheidsbewind van Zuid-Afrika worden nog 
steeds belangrijker geacht dan daadwerkelijke 
ondersteuning van het anti-apartheidsverzet en 
van de nationale belangen van Namibië en de 
onafhankelijke staten in de regio. 
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In het bijzonder spreekt de CPN zich uit voor: 
1. Versteviging van economische banden met 

Nicaragua en meer ontwikkelingshulp. Op
treden tegen militaire interventie door de 
Verenigde Staten. 

2. Volledige isolering van het apartheidsregiem 
in Zuid-Afrika; politieke en financiële steun 
aan de bevrijdingsbewegingen van Zuid-Afri
ka en Namibië (ANC, UDF en SWAPO). Steun 
aan de frontlijnstaten . Optreden tegen mili
taire interventie van Zuid-Afrika, met name 
in Angola en Mozambique. 

3. Stopzetting van de steun aan het generaals
regime in Indonesië; opschorting van de ont
wikkelingshulp; opkomen voor herstel van 
mensenrechten , voor zelfbeschikking voor 
het volk van Oost-Timor en meer autonomie 
voor verschillende bevolkingsgroepen. 

4. Herstel van de hulprelatie met Vietnam. 
5. Politieke en economische isolering van het 

Pinochet-bewind in Chili. 
6. Handhaven van de verplichtingen ten aan

zien van Suriname om bij te dragen in de 
bestrijding van de onderontwikkeling die al 
les met eeuwenlang Nederlands kolonialis
me te maken heeft. Snelle hervatting van de 
ontwikkelingshulp, indien herstel van demo
cratische rechten tot stand komt. Bevorderen 
van rechtstreekse steun aan ontwikkelings
projecten onder de Surinaamse bevolking. 

7. Erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van 
de Nederlandse Antillen; van Nederlandse 
zijde dient het niveau van de economische 
hulp gehandhaafd te worden, ook bij veran
dering van de staatkundige positie. 

8. Opschorting van de culturele akkoorden met 
Turkije en Marokko totdat de democratische 
rechten van de bevolking hersteld zijn . 

9. Terugtrekking van de Sovjet-troepen uit Af
ghanistan en stopzetting van elke buitenland
se inmenging. Een politieke oplossing met 
internationale garanties voor de zelfbestem
ming van het land en een niet-gebonden sta
tus . 

10. Streven naar een regionale politieke oplos
sing van de problemen in het Midden-Oos
ten; uitgaande van de erkenning van het be
staansrecht van Israël en van de legitieme 
aanspraken van het Palestijnse volk op een 
zelfstandige staat, met erkenning van de PLO 
als vertegenwoordiger van het Palestijnse 
volk. 

11 . Versterking van de rol van de Verenigde Na
ties en haar instellingen . 

12 . Meer steun voor organisaties die zich in Ne
derland inzetten voor solidariteit met bevrij
dingsbewegingen. 

• 13 3 Vluchtelingenbeleid 

Het internationale vluchtelingenprobleem is van 
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een zodanige omvang dat Nederland zich niet aan 
zijn verantwoordelijkheid kan onttrekken. De Ne
derlandse regering moet zich actiever opstellen 
ten aanzien van het vluchtelingenprobleem. Poli
tiek vervolgde en bedreigde mensen hebben recht 
op een humane behandeling. Nederland moet de 
verplichtingen die voortvloeien uit het internatio
nale vluchtelingenverdrag nakomen. Nederland 
dient VN-standpunten te volgen. Geen bed-brood
bad-regeling voor categorieën vluchtelingen en 
geen beperking van het asielrecht. Vervolging 
wegens homoseksualiteit moet erkend worden 
als grond voor het verkrijgen van de vluchtelin
genstatus. Ook slachtoffers van seksueel geweld 
(zoals bij - internationale - vrouwenhandel en 
gedwongen prostitutie) moeten de vluchtelingen
status kunnen verkrijgen. 

• 14 4 Ontwikkelingssamenwerking 

Het beleid van ontwikkelingssamenwerking dient 
zich te richten op het helpen overwinnen van de 
onderontwikkeling in de landen van de Derde We
reld. Deze landen zijn betrokken in de kapitalisti
sche wereldmarkt en zijn daarin afhankelijk van 
multinationale concerns en banken. De machtig
ste Westerse staten (de VS voorop) voeren een 
politiek gericht op behoud en versterking van hun 
machtsposities, ondermeer via internationale or
ganen als het Internationale Monetaire Fonds 
(IMF) en de Wereldbank. Economische hulpverle
ning is hoofdzakelijk gericht op het veilig stellen 
van de beschikkingsmacht over grondstoffen en 
afzetgebieden en gaat in de regel gepaard met 
politieke druk en militaire repressie. 
Bestrijding van armoede en uitbuiting op interna
tionale schaal is wezenlijk voor de doelstellingen 
van de CPN. Dat vereist actieve solidariteit met de 
strijd van volkeren die zich ontworstelen aan neo
koloniale overheersing en uitbuiting. De CPN pleit 
voor een werkelijke solidariteitspolitiek. 
Kernpunten van dat beleid zijn: 
1. Steun aan het streven van de bewegingen van 

niet-gebonden landen om grotere onafhanke
lijkheid van de economisch-militaire blokken 
te veroveren. Bevorderen van toename van 
financiële hulp. 

2. Onder minister Schoo is de tendens sterker 
geworden om Nederlandse concerns meer te 
betrekken bij de besteding van de ontwikke
lingshulp (ca. f 4 miljard per jaar). De CPN 
vindt dat de Nederlandse regering werkelijke 
ontwikkelingshulp moet bieden en wijst daar
om ook de zogenaamde 'gebonden hulp' af. 
De CPN bepleit een ontwikkelingsprogram 
waarin financiële en economische steun ge
richt is op de werkelijke behoeften en mogelijk
heden van de betreffende landen. Dat moet 
uitgaan van een beleid tegen grondstaffenroof 
en voor het behoud en de bescherming van 
natuur en milieu en tegen vrouwendiscrimina
tie. 
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3. Bij de financiering van de gigantische schulden 
waarmee met name de Latijnsamerikaanse 
landen zitten opgescheept, stelt het IMF zeer 
stringente voorwaarden. Deze voorwaarden 
zijn nadelig voor de bevolking van die landen, 
in het bijzonder voor de nog wankele democra
tische ontwikkelingen in een aantal Latijns
amerikaanse landen. De Nederlandse regering 
moet zich meer aansluiten bij de eisen uit die 
landen zelf: lagere rente en (gedeeltelijke) 
kwijtschelding van schulden. 

4. Vanuit de hoogontwikkelde kapitalistische lan
den weten ondernemingen in het algemeen 
wel hun industrieprodukten in ontwikkelings
landen te slijten. De toegang van produkten uit 
ontwikkelingslanden tot Westerse markten 
wordt echter zeer bemoeilijkt. De CPN is van 
mening dat maatregelen getroffen moeten 
worden tegen de eenzijdigheid van de 'vrije 
wereldhandel'. 

• 15 5 EG 

De huidige EG-politiek vormt een barrière voor de 
ontwikkeling van een fundamentele aanpak van 
de structurele economische crisis; zij versterkt de 
uitbuiting van de Derde Wereldlanden en houdt 
onderontwikkeling van bepaalde Westeuropese 
landen en regio's in stand. De laatste jaren is de 
tendens sterk geworden om op Westeuropees 
niveau machtsstructuren vast te leggen ten voor
dele van grote multinationale ondernemingen en 
met name ten koste van de bevoegdheden van de 
nationale parlementen. 
De Nederlandse regering moet in de EG optreden 
voor een politiek die (a) een gelijkwaardige positie 
van de lidstaten garandeert; (b) betrekkingen met 
ontwikkelingslanden tot stand brengt op basis 
van gelijkwaardigheid; (c) de economische be
trekkingen met landen van de Comecon en niet
gebonden Europese landen verbetert; (d) grens
overschrijdende natuur- en milieuproblemen be
strijdt; (e) recht doet aan de bevoegdheden van 
de nationale parlementen en de democratische 
invloed van de bevolking. 
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• 16 Noodzaak van ingrijpende 
veranderingen 

De levensomstandigheden van grote groepen 
van de bevolking worden nog steeds bepaald 
door de paradoxale ontwikkeling die kenmerkend 
is voor kapitalistische verhoudingen: 

Technologische vernieuwingen worden niet 
benut om drastische arbeidstijdverkorting te 
bewerkstelligen maar om de werkende klasse 
te splitsen in 'actieven' (d.w.z. betaald werken
den, die geconfronteerd worden met toene
men de arbeidsbelasting) en 'niet-actieven' 
(d.w.z. uitkeringsgerechtigden die geconfron
teerd worden met toenemende verarming); 
Produktiviteitsstijgingen, die het gevolg zijn 
van technologische vernieuwingen en intensi
vering van de arbeid worden niet benut om 
het levenspeil van de werkende klasse te ga
randeren en arbeidstijdverkorting met behoud 
van loon te financiëren, maar om de winstinko
mens op te schroeven en kapitaal te exporte
ren. 

Ingrijpende veranderingen zijn daarom nODig, én 
ook mogelijk! Die mogelijkheden worden niet be
nut door de huidige politiek van loonmatiging en 
voortdurende bezuiningen op collectieve voorzie
ningen en sociale zekerheid. De door het kapitaal 
gecreëerde problemen worden niet werkelijk aan
gepakt, maar afgewenteld op de loon- en uitke
ringsafhankelijken. 
De werkloosheid blijft onaanvaardbaar hoog. 
Vrouwen worden op grote schaal naar het aan
recht terug verwezen, waardoor de werkelijke om
vang van de werkloosheid onzichtbaar is. De inko
mens van grote groepen worden aangetast. 
Steeds meer mensen, met name uitkeringsge
rechtigden, bevinden zich op de armoedegrens. 
Zelfs de meest directe doelstelling van het rege
ringsbeleid, het terugdringen van het financie
ringstekort, wordt niet gerealiseerd. Men is er niet 
in geslaagd de daarvoor noodzakelijke basis te 
creëren: vernieuwing van de economie en duur
zaam economisch herstel. Het onvermogen om 
bepaalde bedrijfstakken een nieuwe toekomst te 
geven wordt afgereageerd in wilde aanvallen op 
gerichte steun en stimulering. De miljarden
stroom ongerichte steun aan het bedrijfsleven, 
zoals de verlaging van de vennootschapsbelas
ting en de WIR, neemt alleen maar toe en komt 
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Sociaal-economisch 
beleid 

vooral de grote en sterke bedrijven ten goede. 
De crisispolitiek van de huidige regering komt in 
hoofdzaak ten goede aan bepaalde kapitaalsgroe
pen: banken en exporterende (met name multi
nationale) bedrijven. 
Er is een andere aanpak van de sociaal-economi
sche politiek vereist: 

een aanpak waarin de belangen van betaald 
en onbetaald werkenden en uitkeringsgerech
tigden op de voorgrond staan; 
een aanpak waarin drastische arbeidstijdver
korting en versterking van de koopkracht en 
sociale zekerheid de hoogste prioriteit krijgen; 
een aanpak die er niet voor terugdeinst de 
macht van kapitalistische ondernemillgen en 
banken in te perken. 

Democratisering van arbeidsverhoudingen is in 
de opvatting van de CPN geen luxe voor betere 
tijden, maar voorwaarde om een andere aanpak 
van de sociaal-economische politiek te kunnen 
doorzetten. 

• 17 2 Economisch herstel en 
werkgelegenheid 

Bestrijding van de werkloosheid vereist dat er 
voldoende en zinvol werk wordt geschapen. Daar
voor is een gericht en selectief stimuleringsbeleid 
van de overheid nodig. De CPN is voor versterking 
van produktieve overheidsuitgaven die selectieve 
economische groei en werkgelegenheid bevorde
ren. 
Hoofdlijnen van het economisch herstelbeleid 
van de CPN zijn: 

a Investerings- en stimuleringsbeleid 
Het bezuinigingsbeleid van het zittende kabinet 
heeft op grote schaal arbeidsplaatsen bij de over
heid vernietigd. Bovendien is de werkgelegenheid 
bij sectoren die sterk afhankelijk zijn van over
heidsopdrachten teruggelopen . 
De huidige Nederlandse economie is zeer eenzij
dig gericht op enkele voor het kapitaal veelbelo
vende, maar tegelijkertijd weinig arbeidsintensie
ve sectoren. De investeringspolitiek moet een bij
drage leveren aan een veelzijdige economische 
ontwikkeling waarin naast hoogwaardige techno
logie ook ruimte is voor arbeidsintensieve secto
ren. Voor het uitvoeren van een gericht investe
rings- en stimuleringsprogramma kunnen huidige 
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WIR-gelden worden ingezet. 
1. Het investeringsprogramma van de overheid 

moet gericht worden op sociale woning
bouw, energiebesparing, ontwikkeling van 
schone energiebronnen en produktietechnie
ken , stadsvernieuwing, openbaar vervoer en 
onderwijs. 

2. De algemene subsidies op kapitaalinvesterin
gen moeten worden verminderd. Om meer 
arbeidsintensieve produktieprocessen te sti
muleren moeten de lasten van sociale pre
mies verschoven worden van arbeidsinten
sieve naar kapitaalintensieve ondernemin
gen . De BTW-tarieven voor arbeidsintensieve 
sectoren zoals de dienstensector kunnen 
worden verlaagd . 

3. Om economische en sociale vernieuwing 
gestalte te geven en het draagvlak van de 
Nederlandse economie te verbreden moet 
de positie van de grote steden en van achter
blijvende regio's versterkt worden . Om meer 
blijvende werkgelegenheid te scheppen 
moet de economische structuur van het 
Noorden, Twente, Zuid-Limburg , delen van 
Brabant en het gebied rondom Nijmegen 
w.Jrden versterkt. Plannen die door de re
gio's zelf worden ontwikkeld hebben daarbij 
voorrang . 

4. Het sociaal-economisch beleid moet gericht 
zijn op het versterken van de positie van het 
midden- en kleinbedrijf. Het industriebeleid 
van de overheid dient hiervoor de mogelijk
heden te scheppen. 

5. Er moet een overheidsfonds worden inge
steld om de omvorming van wapenindustrie 
tot civiele industrie te stimuleren . 

b Werkgelegenheidsprogramma 
6. Het stimuleringsbeleid moet de spil vormen 

van een werkgelegenheidsprogramma dat 
perspectieven biedt voor een snelle en groot
scheepse aanpak van de werkloosheid. Daar
bij moet in het bijzonder de werkloosheid 
onder jongeren sterk worden teruggedron
gen . Om een een einde maken aan de achter
gestelde positie van vrouwen op de arbeids
markt moeten speciale maatregelen worden 
genomen ('positieve actie'). 

7. Er moeten harde sancties komen tegen dis
criminatie van buitenlanders. Het beleid 
dient bovendien gericht te zijn op verbetering 
van hun positie op de arbeidsmarkt. 

8. Ondernemers moeten worden verplicht aan
gepast werk te scheppen voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten (5%-regeling) . 

9. De CPN is voorstander van het uitbreiden 
van lokale werkgelegenheidsprojecten. Om 
de democratisering van de arbeidsverhou
dingen te bevorderen moet de overheid zelf
bestuur en coöperatieve vormen van arbeid 
ondersteunen. De huidige regelingen zijn 
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voornamelijk gericht op het honoreren van 
door de overheid gestarte werkprojecten. 
Deze tendens moet worden omgekeerd . De 
initiatieven van mensen in de werkbeweging 
moeten zoveel mogelijk worden gehono
reerd. Daarbij zal de positie van de bestaande 
(kleine) middenstand in het oog moeten wor
den gehouden . 

c Democratische controle 
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van een derge
lijk stimulerings- en werkgelegenheidsprogram
ma is versterking van de democratische controle 
nodig. De CPN verzet zich tegen de voortdurende 
pogingen om democratische controlemogelijkhe
den uit te hollen onder het mom van privatisering 
en deregulering. 
Daarom wil de CPN: 
10. Versterking van democratische controle op 

de besteding van overheidssteun, onder an
dere door uitbreiding van bevoegdheden 
van de Algemene Rekenkamer en door vast
legging van controle-mogelijkheden voor 
vakbonden en ondernemingsraden. 

11 . Geen privatisering van overheidsbedrijven, 
maar democratisering en verhoging van effi
ciency. Geen omvorming van staatsbedrijven 
in Naamloze Vennootschappen. Taakuitbrei
ding van de Postbank. 

12. Uitbreiding van de bevoegdheden van perso
neelsvertegenwoordigingen en versterking 
van de positie van de vakbeweging. Daar
door kunnen ze ook een rol vervullen bij de 
controle op internationale kapitaalstromen 
uit ons land . 

• 18 3 Arbeidstijdverkorting en herverdeling 
van de arbeid 

De CPN zal zich binnen en buiten het parlement 
sterk maken voor een drastische arbeidstijdver
korting om het perspectief van een 25-urige werk
week naderbij te brengen . De arbeidstijdverkor
ting zoals de CPN die voorstaat, is gericht op : 
bestrijding van de werkloosheid, herverdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid tussen man
nen en vrouwen, vermindering van arbeidsbelas
ting en vermeerdering van vrije tijd . 
De inzet van de strijd voor drastische ATV vereist 
dat werkenden in bedrijven en kantoren controle 
op herbezetting van vrijkomende arbeidsplaatsen 
verkrijgen . Uitgangspunt voor de CPN is dat een 
25-urige werkweek een volwaardig inkomen moet 
garanderen. De CPN is tegen het inleveren van 
loon en prijscompensatie aan ondernemers en 
overheid als financieringsbron voor ATV. De fi
nanciering van ATV moet in eerste instantie plaats 
vinden uit de winsten en de groeiende arbeidspro
duktiviteit ; waar deze mogelijkheden gering zijn 
(met name in midden- en kleinbedrijf) dient de 
overheid voorzieningen te treffen. 
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De CPN is voor ATV in grote stappen om afwente
ling van ATV op werkenden door verhoging van 
de arbeidsintensiteit te voorkomen en controle op 
vrijkomende arbeidsplaatsen mogelijk te maken. 
Een algemene verkorting van de werkweek tot 
32 uur met behoud van loon zal naar de mening 
van de CPN in de komende kabinetsperiode ge
realiseerd kunnen worden. Daarvoor is brede 
machtsvorming nodig: nieuwe initiatieven in de 
vakbondsstrijd, het betrekken van andere maat
schappelijke bewegingen in deze strijd en geza
menlijk optreden van progressieve partijen om de 
politieke voorwaarden voor drastische ATV te 
scheppen. 
De CPN is van mening dat een raamwerk van wet
telijke maatregelen voor ATV nodig is, waardoor 
de positie van de vakbeweging in de strijd voor 
ATV versterkt wordt zonder haar aan banden te 
leggen. Deze maatregelen dienen erop gericht te 
zijn om versnelde invoering van ATV mogelijk te 
maken en te stimuleren (inclusief voorwaarde
scheppende voorzieningen zoals kinderopvang). 
Het gaat daarbij in elk geval om de volgende 
maatregelen: 

1. Het doorvoeren van ATV tot 32 uur per week 
met behoud van loon en volledige herbezet
ting bij de overheid zelf. 

2. Een quoteringsregeling voor het aantal ar
beidsplaatsen dat door vrouwen (her)bezet 
moet worden, onder andere gebaseerd op 
het aanbod op de arbeidsmarkt en gekoppeld 
aan een scholingsprogramma. Registratie 
van het aanbod op de arbeidsmarkt moet 
zonder beperkingen plaatsvinden. 

3. Verkorting van de arbeidstijd, mate van her
bezetting van vrijkomende arbeidsplaatsen 
en voorrang voor vrouwen bij werving die
nen deel uit te maken van de criteria voor 
gerichte overheidssteun aan bedrijven. 

4. Uitbreiding van de wettelijke bevoegdheden 
van ondernemingsraden, dienstcommissies 
en medezeggenschapscommissies met be
trekking tot personeelsbezetting en regeling 
van werktijden. 

5. Verscherping van de arbeidswetgeving om 
afbraak van de rechtspositie van werknemers 
tegen te gaan en voor werknemers nadelige 
volgen van flexibilisering te voorkomen. Ver
scherping van de arbeidswetgeving om de 
vaak marginale positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te verbeteren. 

6. Verbetering van de rechtspositie van deeltijd
werkers; geen verplichle deelname aan ATV 
voor deeltijdwerkers. 

7. Het scheppen van een fonds dat invoering 
van ATV ondersteunt bij bedrijven die zonder 
overbrugging in moeilijkheden raken. 

8. Vermindering van loonkosten van arbeidsin
tensieve bedrijven door verschuiving in de 
premielast van arbeidsintensieve naar kapi
taalintensieve bedrijven . 
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9. De uitvoering van de zogenaamde 10%-rege
ling ten behoeve van herintreding van vrou
wen door de GAB's moet met nadrukkelijke 
zeggenschap van betrokkenen worden uitge
voerd. 

10. Verplichting aan bedrijven en instellingen 
om 5% van de werkgelegenheid beschikbaar 
te stellen voor gedeeltelijk gehandicapten. 

11. Verruiming van mogelijkheden om ver
vroegd uit te treden of te pensioneren. Ver
groten van de mogelijkheid tot vermindering 
van de werkduur voor oudere werknemers/ 
sters. 

• 19 4 Kwaliteit van de arbeid en 
zeggenschap 

De kwaliteit van de arbeid is evenzeer van belang 
als het aantal banen. Werk moet gericht zijn op 
maatschappelijk zinvolle doeleinden. Gevaarlijk 
en afstompend werk dient zoveel mogelijk te ver
dwijnen of vervangen te worden door afwisselend 
werk met ontplooiingskansen. Werkdruk en -tem
po zijn nu in veel sectoren veel te hoog. Beslissin
gen over automatisering worden nu te vaak alleen 
genomen uit het oogpunt van de verlagirg van de 
kosten. Bij de vraag of en hoe de produktie verder 
geautomatiseerd wordt, moeten echter ook de 
effecten op de kwaliteit van werkomstandigheden 
een zwaarwegende rol spelen. 
De maatschappelijke controle op de technologi
sche ontwikkeling moet worden versterkt en in 
het bijzonder de controle van producenten zelf. 
Werknemers moeten in elk geval tijdig en rechts
streeks betrokken worden bij onderzoek en be
sluitvorming op het gebied van automatisering 
en technologische ontwikkeling. 
1. De CPN zal optreden voor een zodanig overleg, 

dat per bedrijfstak raamregelingen voor een 
automatiseringscontract tot stand kunnen ko
men. Elementen van een dergelijk contract zijn 
onder andere: (a) regels ten aanzien van de 
informatieverstrekking gekoppeld aan de ver
schillende fasen van een automatiseringspro
ject aan ondernemingsraden en vakbonden; 
(b) afspraken over de mogelijkheden tot oor
deelsvorming van OR en vakbonden tijdens de 
verschillende fasen van de projecten. 

2. Voor 'sector-overstijgende' automatiserings
projecten zullen afzonderlijke overeenkomsten 
tussen de betreffende overheid, de vakbonden 
en de werkgevers tot stand moeten komen. 
Ondernemingsraden moeten hierover tijdig 
worden ge"informeerd en dienen bij concrete 
invulling in het betreffende bedrijf een instem
mingsbevoegdheid te krijgen. 

3. De invoering van de Arbeidsomstandigheden
wet zal versneld moeten plaatsvinden en voor 
alle sectoren moeten gelden . De controle op 
naleving van bedrijfsveiligheidsvoorschriften 
moet worden verscherpt. 
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4. Uitbreiding van de arbeidsinspectie (perso
neelssterkte en werkingsgebied) en van de 
bedrijfsgezondheidszorg, allereerst voor be
drijven met een verhoogd gezondheidsrisico. 

5. De Wet op de Ondernemingsraad (WOR) moet 
met name op de volgende punten worden ver
beterd: (1) de huidige adviesbevoegdheden 
met betrekking tot reorganisaties moeten wor
den omgezet in een instemmingsrecht; in
stemmingsrecht dient ook te gelden bij over
name van ondernemingen en investeringen in 
het buitenland; (2) de zeggenschap van de OR 
over arbeidsorganisatie en het sociaal beleid 
moet worden uitgebreid; (3) uitbreiding van 
ontslagbescherming naar gedetacheerden en 
OR-commissies; (4) opnemen in WOR van een 
jaarlijkse personeelsvergadering (in werktijd) 
waarin de OR verantwoording kan afleggen 
aan collega 's over het gevoerde beleid ; (5) 
uitbreiding van relatie OR-Raad van Commis
sarissen (RvC) zodat deze partijen direct (dus 
buiten directie om) contact op kunnen nemen ; 
verantwoordingsplicht van RvC aan OR en ver
plichting tot overleg tussen OR en RvC bij be
noemingen; (6) instemmingsrecht bij additio
nele arbeidsvoorwaarden die naast CAO tot 
stand komen ; (7) versterking van het beroeps
recht. Deze verbeteringen moeten uiteraard 
ook van toepassing zijn op medezeggenschaps
organen bij de diverse overheden . 

6. De positie van vakbondsgroepen in de onder
neming moet wettelijk worden beschermd . 
Hierbij moet worden aangegeven : (1) een 
rechtsbescherming voor OR-leden; (2) het ge
bruik kunnen maken van bedrijfsfaciliteiten 
door de gekozen bondsgroep-bestuurders; (3) 
informatie die in het kader van de WOR aan de 
OR wordt verstrekt moet ook aan bondsgroep
besturen ter beschikking worden gesteld. 

• 20 5 Verbetering van koopkracht 

De politiek van loonmatiging en van denivellering 
van inkomens heeft veel bijgedragen aan de forse 
koopkrachtdaling van grote groepen mensen . De
ze ontwikkeling heeft een negatieve invloed op 
het economisch herstel. Verbetering van koop
kracht en het tegengaan van te grote inkomens
verschillen zijn dan ook noodzakelijk. 
De overheid heeft in de loonvorming uitdrukkelijk 
de taak om als basisniveau een minimum vast te 
leggen en te beschermen . Zeker nu de ontwikke
ling per bedrijfstak zo uiteenloopt is een mini 
mumgarantie nodig . Van afschaffing of verlaging 
van het minimumloon kan dan ook geen sprake 
zijn . Het minimumloon moet aan de algemene 
loonontwikkeling zijn gekoppeld. Verhoging van 
het minimumloon is noodzakelijk om het verlies 
aan koopkracht van de afgelopen jaren te com
penseren . 
De volledige prijscompensatie moet hersteld wor-
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den om de koopkracht te beschermen tegen prijs
stijgingen . Het opeisen hiervan is een taak van de 
vakbeweging, die een onverkort recht op vrije 
onderhandelingen moet hebben. De CPN wijst 
elke looningreep af. 
Om een nivellering van inkomensverschillen tot 
stand te brengen moeten de huidige topinkomens 
worden aangepakt; onder andere door strengere 
controle op inkomensvorming in de 'vrije beroe
pen ' en verzwaring van de belasting op inkomens 
uit winsten en vermogens. 
De CPN treedt op voor : 
1. Verhoging van het minimumloon om te begin

nen met 12% bruto. Onverkort toepassen van 
de koppeling aan de loonontwikkeling . 

2. Herstel van de prijscompensatie. 
3. Herstel van het trendbeleid voor ambtenaren

salarissen en van de koppeling van uitkeringen 
aan de algemene loonontwikkeling . 

4. Herstel van het niveau van het minimumjeugd
loon; toewerken naar verlaging van de leef
tijdsgrens van het minimumloon tot 18 jaar. 
Geen aantasting van de rechtspositie van jon
geren . Handhaving en herstel van gekoppelde 
leer-arbeidsovereenkomsten. 

5. Bescherming van inkomenspositie van deel
tijdwerkers: onder andere door het opheffen 
van het 1/3-criterium in de Wet op het mini
mumloon . 

• 21 6 Herstel en vernieuwing van sociale 
zekerheid 

a Herstel 
De komende periode moet herstel en vernieuwing 
van de sociale zekerheid hoge prioriteit hebben . 
De sociale zekerheid is de afgelopen jaren hét 
doelwit van de bezuinigingspolitiek van het kabi
net geweest. De bijdragen vanuit de overheid aan 
de werknemersfondsen van vele miljarden per 
jaar is geheel stopgezet, de premielasten zijn ver
schoven van werkgevers naar werknemers. Rech
ten zijn afgebroken, uitkeringen verlaagd met 10 
tot 25%, de controle is verscherpt. 
Het resultaat : vrijwel iedere uitkeringsgerechtigde 
komt in de bijstand terecht. Wat eens bedoeld 
was als regeling voor noodgevallen, geldt nu als 
de meest algemene en tegelijk slechtste voorzie
ning. Er wordt gesold met het recht op een eigen 
inkomen: door toetsing aan het inkomen van ech
te of vermeende partners, huisgenoten, vermo
gen en nevenverdiensten en de daarbij behorende 
controle. De regering misbruikt het begrip 'econo
mische eenheid ' in de bijstand en dwingt mensen 
in een afhankelijkheidssituatie waar zij zelf niet 
voor gekozen hebben. 
Het kabinet wil nog voor de verkiezingen van 1986 
de 'stelselherziening' door het parlement heenja
gen. Wat in tientallen jaren van strijd en sociale 
bewogenheid is opgebouwd zou hiermee in enke-
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Ie jaren worden afgebroken. 
Het verzet tegen deze plannen is buitengewoon 
groot. Allereerst van uitkeringsgerechtigden en 
hun organisaties, maar ook van uitvoeringsinstan
ties en adviesorganen, vanuit kerkelijke kring en 
van prominenten die bij de sociale zekerheid be
trokken zijn. 
In het beleid van CDA en VVD staat afbraak van 
de sociale zekerheid centraal. De CPN is van me
ning, dat in progressieve politiek herstel en ver
nieuwing van sociale zekerheid in het middelpunt 
moeten staan . Toetssteen voor progressief beleid 
is de mate waarin daadwerkelijke verbetering 
wordt geboden voor hen die nu het zwaarst door 
de crisis zijn getroffen. 
De CPN treedt op voor: 
1. Verhoging van de minimumuitkeringen gekop

peld aan een verhoging van het minimumloon. 
2. Herstel van wettelijke uitkeringspercentages 

bij WW en WAO tot 80%. 
3. Verlengen van de uitkeringsduur van de WWV 

en herstel tot 75%. 
4. Handhaven van de verdiscontering in de WAO . 
5. Individualisering van bijstand en RWW kan op 

korte termijn dichterbij worden gebracht door 
het afschaffen van de voordeurdelerswet, het 
terugdringen van kostwinnersbepalingen en 
door beperking van de vermogenstoets. Niet
toepassing van de vermogenstoets waar nood
zakelijk gebruik van eigen huis kan worden 
aangetoond . 

6. Verbetering van regelingen voor één-ouder
gezinnen, onder andere door optrekken van de 
bijstandsnorm tot 100%. 

7. Geen verruiming van het begrip passende ar
beid; versoepeling van de sollicitatieplicht. 

8. Verbetering van de uitkeringsrechten van bui
tenlanders, zodat hun feitelijke positie gelijk 
wordt aan die van Nederlanders. Geen invoe
ring van het woonlandbeginsel bij de kinderbij
slag . 

b Vernieuwing 
Voor de CPN is vern ieuwing van het stelsel van 
sociale zekerheid en verbetering van de positie 
van uitkeringsgerechtigden onverbrekelijk ver
bonden met een andere sociaal -economische po
litiek: uitbreiding van werkgelegenheid, herverde
ling van betaalde en onbetaalde arbeid, arbeids
tijdverkorting en verbetering van arbeidsomstan
digheden. Uitgangspunt voor vernieuwing van de 
sociale zekerheid is dat iedereen het recht heeft 
op een inkomen waarvan een zelfstandig bestaan 
mogelijk is. Om een situatie te bereiken waarin 
iedereen daadwerkelijk gebruik kan maken van 
het recht een eigen inkomen te verwerven wil de 
CPN de kostwinnersbepalingen terugdringen en 
op termijn geheel afschaffen . 
Door arbeid verworven economische zelfstandig
heid moet behouden blijven in de vorm van een 
langdurige uitkering gekoppeld aan het laatst ver-
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diende loon (zonder toetsing aan het inkomen 
van partner en/of huisgenoten) . De sociale zeker
heid moet gericht zijn op (her)intreden in het ar
beidsproces. Gehuwde en gescheiden vrouwen 
en schoolverlaters wordt nu het recht op betaalde 
arbeid en een individueel inkomen ontzegd . Daar
om pleit de CPN ervoor dat het recht op een zelf
standige uitkering wordt gekoppeld aan de be
reidheid tot intreding in het arbeidsproces. 
Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid moet 
tevens ruimte scheppen voor een nieuwe arbeids
politiek. Het moet mogelijkheden bieden voor een 
soepele overgang (a) tussen verschillende vor
men van betaalde arbeid (educatief verlof), (b) 
tussen betaalde arbeid en niet erkende en niet-be
taalde arbeid (werken met behoud van uitkering), 
en (c) tussen betaalde beroepsarbeid en activitei
ten met een bijzondere persoonlijke of maat
schappelijke betekenis (zwangerschapsverlof) . 
Vernieuwing van het stelsel van sociale zekerheid 
moet tot stand komen in een democratisch pro
ces, waarbij politieke partijen, vakbeweging, uit
keringsgerechtigden, uitvoeringsinstanties en ad
viesorganen betrokken zijn. Arbeidsbureaus kun
nen daarbij een belangrijke rol spelen . Hun taak
opvatting, die nu voornamelijk gericht is op werk
geversbelangen, moet meer gericht worden op 
de belangen van werkzoekenden. 
De CPN treedt op voor: 

9. Verruiming van de mogelijkheden om met 
behoud van uitkering te studeren en te 
werken, onder andere door het verruimen 
van de bijverdienstenregeling . 

10. Uitbreiding van de taken van arbeidsbureaus 
op gebied van scholing en bemiddeling. Ac
tieve begeleiding van met name langdurig 
werklozen, vrouwen en schoolverlaters rich
ting (her)intreding. De zeggenschap van be
trokkenen dient hierbij gewaarborgd te zijn. 

11. Een regeling die aan (her)intreders het recht 
geeft op een zelfstandige uitkering. 

12. Het bevorderen van mogelijkheden om met 
behoud van dienstverband studie-, opfris- of 
vormingsverlof te nemen. 

13. Uitbreiding van zwangerschapsverlof van 12 
naar 16 weken . Invoeren van een 'calamitei 
tenverlof' op te nemen door een der verzor
gers (bijv . bij ziekte van kinderen). 

c Financiering 
De regering-Lubbers heeft een grootscheepse 
overheveling van inkomen van uitkeringsgerech
tigden en loonafhankelijken naar de winsten en 
andere kapitaalinkomens tot stand gebracht. Her
stel en vernieuwing van de sociale zekerheid moet 
daarom worden gefinancierd door een omgekeer
de 'terugsluisoperatie' van winsten en overheids
bijdragen naar de sociale zekerheid . 
Daarom stelt de CPN voor: 
14. Verschuiving van premielasten ten gunste 

van arbeidsintensieve bedrijven; invoeren 
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van heffing van werkgeverspremies op basis 
van toegevoegde waarde per werknemer. 

15. Verhoging van premiegrenzen in de volks
verzekeringen. 

• 22 7 Democratisering van het 
belastingstelsel 

De CPN bepleit een belastinghervorming die een 
eind maakt aan de grote en kleine onrechtvaardig
heden die zijn ingebakken in de lastenverdeling 
van de belastingen. 
(1) Het uitgangspunt is daarbij dat ieder naar indi 
viduele draagkracht bijdraagt aan de financiering 
van gemeenschapsvoorzieningen. Voor het bepa
len van de draagkracht moet de hoogte van het 
inkomen bepalend zijn en niet de leefsituatie. Zo
lang echter het individuele recht op arbeid of uit
kering nog niet voor iedereen is gerealiseerd, 
moet in het belastingstelsel rekening worden ge
houden met factoren die de reële draagkracht 
verminderen, zoals het dragen van de kosten van 
levensonderhoud voor partner en/of kinderen. 
(2) De belastingwetgeving dient geen drempels te 
bevatten voor de toetreding van vrouwen tot de 
arbeidsmarkt. De tweeverdienerswet komt niet 
aan deze uitgangspunten tegemoet, maar bete
kent veeleer een versterkte onderlinge inkomens
afhankelijkheid van mensen die (al dan niet ge
huwd) op één adres wonen. 
De CPN treedt op voor (a) ontlasting van de kleine 
en middeninkomens, (b) een radicale beperking 
van de hoge inkomens door sterkere progressie 
in de inkomstenbelasting, en (c) afschaffing van 
de vele belastingprivileges voor de bezittende 
klassen . 
Zij stelt daarom de volgende maatregelen voor : 
1. Het vervangen van de belastingvrije voet 

door een systeem van kortingsbedragen . 
Kortingsbedragen hebben als voordeel bo
ven belastingvrije voeten, dat zij de vrijstel 
ling voor de eerste levensbehoeften (waar
voor ook de belastingvrije voet bedoeld is) 
fixeert op een bedrag, terwijl het voordeel 
van de belastingvrije voet groter is naarmate 
het inkomen hoger is. 

2. Opheffing van tariefgroep 1. Hierdoor komt 
het onderscheid tussen het al dan niet alleen 
wonen (het grote struikelblok in de tweever
dienerswet) te vervallen . 

3. Zwaarder belasten van top-inkomens door 
het verscherpen van de progressief; invoe
ren van een toptarief van 90%. 

4. Beperken van aftrekposten voor hoge inko
mens. De bestaande aftrekposten moeten 
kritisch worden bezien, en (voorzover zij ge
handhaafd moeten blijven) aan een plafond 
worden gebonden . De mogelijkheid van af
trek van kosten kinderopvang moet daarente
gen worden verbeterd , en moet ook gelden 
voor de zogenaamde tweeverdieners . 
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5. Vermindering van het aandeel van de indi
recte belasting door : (a) afschaffen van BTW
tarieven op consumptiegoederen waarvan 
het gebruik in een democratische maat
schappij bevorderd moet worden, zoals on
derwijsmiddelen en informatiebronnen (boe
ken, tijdschriften, kranten); (b) verlagen van 
BTW-heffingen op noodzakelijke levensmid
delen (voeding, wonen, kleding) en publieke 
goederen (gas, elektra, water). Het tarief op 
bepaalde groepen luxe goederen (boten van 
bepaalde omvang, tweede en derde wonin
gen en dergelijke) kan worden verhoogd . 

6. Terugdringen van allerlei 'administratietarie
ven' (bijv. administratiekosten bij bevolkings
register), die meer irritatie over overheidsbu
reaucratie kosten dan een bijdrage leveren 
aan de terugdringing van het financieringste
kort. 

7. Invoering van een vermogensbelasting met 
progressief tarief en voortdurende herwaar
dering van de vermogensobjecten op basis 
van een algemene inflatie-index. 

8. Alle belastingen op ondernemingen moeten 
worden geheven als belasting over zuivere 
winst. Voor winstbelasting geldt een pro
gressief tarief (met ingebouwde vertraging) . 
Combinatie van voorheffing en selectief be
lastinguitstel (om het inhalen van belasting 
achterstand voor bedrijven mogelijk te ma
ken ; vooral van belang voor 'jonge onderne
mers' ). 

9. Het tar ief van de vennootschapsbelasting 
wordt progressief gemaakt naar de winst 
van de onderneming . Afschaffing van belas
tingvrijheid voor alle representatiekosten , 
ongeacht de hoogte hiervan. 

10. Invoering van een algemene belasting op 
kapitaalexport boven een bepaalde grens. 
De hoogte hiervan is afhankelijk van het ver
sch il tussen het renteniveau van het export
land en dat van Nederland (om rente-specu 
latie tegen te gaan) . 

11 . Honderd procent successierechten boven 
een bepaalde grens. 

• 23 8 Overheidsfinanciën 

De CPN is van mening dat er een grondige reorga 
nisatie van de overheidsfinanciën nodig is. Dat is 
nodig (a) om middelen vrij te maken voor maatre
gelen in de sociale sfeer, (b) om een omvattend 
werkgelegenheidsprogramma te financiëren en 
(c) om het financieringstekort terug te dringen en 
de steeds stijgende staatsschulden af te remmen . 
De burgerlijke partijen hebben het terugdringen 
van het financieringstekort tot een van de hoogste 
politieke geboden verheven. Voor de CPN is be
perking van het begrotingstekort geen magisch 
doel in zichzelf. Natuurlijk moeten de overhe idsfi
nanciën beheersbaar blijven en daarom wil de 
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CPN ook een einde maken aan het 'schuldautoma
tisme'. Anders gaan de rentelasten en aflossings
verplichtingen een steeds grotere blokkade vor
men voor het beleid ter bevordering van econo
misch herstel en arbeidsverdeling . 
De CPN blijft zich verzetten tegen een geforceerde 
en ongerichte beperking van het financieringste
kort, omdat dit steeds weer ten koste gaat van 
wezenlijke sociale en collectieve voorzieningen. 
Langs deze weg is het bovendien onmogelijk om 
het niveau van binnenlandse bestedingen en in
vester ingen in bedrijven ten minste op peil te hou
den . De CPN treedt juist op voor versterking van 
de koopkracht en uitbreiding van het niveau van 
overheidsinvesteringen gericht op drastische ver
mindering van werkloosheid . 
Een progressief beleid moet niet verstrikt raken in 
de cirkel van toenemende staatsschuld en rente
lasten en steeds hogere sociale premies en belas
tingen . De financiële middelen moeten niet wor
den binnengehaald door steeds nieuwe staatsle
ningen waarover rentebetalingen verschuldigd 
zijn . De staatsschuld wordt nu voor een groot 
deel gefinancierd uit inkomensdelen van de bezit
tende klassen die niet in de produktie worden 
geïnvesteerd . Deze grote bezitters verdienen aan 
de staatsschuld ; en de staatsschuld neemt op 
haar beurt weer toe omdat de bezittende klasse 
niet in de produktie investeert (of haar kapitaal 
naar het buitenland exporteert) . Daaraan moet 
een einde komen . 
De CPN treedt op voor de vo lgende maatregelen : 
1. Beleggingsvoorschriften voor verzekerings

maatschappijen, kredietinstellingen, pensioen
fondsen en banken. 

2. De geleende middelen moeten zoveel mogelijk 
worden uitgegeven voor produktieve, econo
misch gewenste investeringen . Subsidies aan 
particuliere ondernemingen moeten in princi
pe alleen nog worden gegeven op kredietba
sis; bij faillissement van gesubsidieerde on
dernemingen wordt de staat eerste schuldei
ser. 

3. De verspilling van publieke goederen moet 
worden teruggedrongen. Besparingen moeten 
worden gezocht in : (a) het verlagen van de 
defensielasten, (b) het bevriezen van de hoog
ste salarissen en een rigoreuze beperking van 
representatie-vergoedingen, (c) een kritische 
zuivering van EG-subsidies, (d) een krachtige 
bestrijding van fraude met een ontduiking van 
belastingen en premies en het elimineren van 
belasti ng-privi leges. 

• 24 9 Midden- en kleinbedrijf 

De overgrote meerderheid van de Nederlandse 
midden- en klein bedrijven moet het hebben van 
de binnenlandse koopkracht . De afkalving van 
deze koopkracht door het huidige regeringsbeleid 
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heeft omvangrijke delen van de middenstand in 
problemen gebracht en geleid tot afbraak van 
werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf. 
De CPN acht een goed geoutilleerd en fijnmazig 
netwerk van goederendistributie en dienstverle
ning onmisbaar voor de ontwikkeling van een 
bevredigende en rijk geschakeerde levensstan
daard. Bescherming van en steun aan het midden
en kleinbedrijf zijn daarvoor noodzakelijk. 
Daarom treedt de CPN op voor de volgende maat
regelen : 
1. Verbeteren van kleinschaligheidstoeslag in 

investerings- of stimuleringsregelingen; de 
tienduizenden éénpersoons/gezinsbedrijven 
moeten ook kunnen meeprofiteren van de fis
cale maatregelen, die nu voornamelijk aan 
grote bedrijven ten goede komen . 

2. Verbeteren van financieringsmogelijkheden 
en vereenvoudiging van kredietprocedures. 

3. Het door middel van een vergunningenbeleid 
tegengaan van vestigingen van grootschalige 
detailhandel ('weidewinkels') ten gunste van 
vestiging, concentratie en behoud van klein 
schalige buurtwinkels en winkels in kleine 
plaatsen en stadsvernieuwingsgebieden. 

4. Verbetering van voorlichting, onderzoek en 
onderwijs ten behoeve van midden- en klein
bedrijf (mede gericht op innovatie en export). 

5. Vergroten van rol van gemeenten en provin
cies bij vestigings- en stimuleringsbeleid. 

6. Een landelijk wettelijk kader voor vergoeding 
van aantoonbare schade die middenstanders 
ondervinden ten gevolge van zeer langduren
de uitvoering van openbare werken (riolerin
gen, wegen, bruggen, verkeersmaatregelen 
etc.) 

7. De rechts- en inkomenspositie van de meewer
kende vrouw in het midden- en kleinbedrijf 
moet verbeterd worden, door al haar arbeid 
ten behoeve van het bedrijf fiscaal en juridisch 
mee te laten tellen . 

8. Eigenaren van één- en tweepersoonsbedrijven 
die niet (of slechts gedeeltelijk) van hun inkom
sten rond kunnen komen, moeten een aanvul
lende uitkering krijgen zonder verplicht te wor
den hun bedrijf op te heffen . 

• 25 10 land- en tuinbouw 

Landbouwproduktie wordt in onze maatschappij 
slecht betaald. Daarom nemen grote ondernemin
gen haar niet zelf ter hand, maar wordt ze overge
laten aan gezinsbedrijven. Die werken goedkoop 
door onbetaald overwerk en inspringen van vrou
wen en kinderen. Sinds 1960 is het aantal mensen 
dat in de landbouw werkt meer dan gehalveerd. 
De netto-inkomens van de boeren lopen sterk 
uiteen, maar zijn gemiddeld achtergebleven bij 
de algemene ontwikkeling. De gangbare bedrijfs
voering vergt hoge investeringen. Hierdoor heb-
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ben de banken via geldleningen en de voeder- en 
verwerkende industrie via de contracten veel 
agrariërs in hun greep gekregen . Deze ontwikke
lingen hebben weinig overgelaten van het 'vrije 
ondernemerschap' van de boeren. 
Boerenbewegingen zijn opgekomen voor lonende 
prijzen en maatregelen om een prijsdrukkende 
overproduktie tegen te gaan . Het landbouwprijs
beleid van de EG is mede door die strijd tot stand 
gekomen. Door de crisis van de kapitalistische 
economie komt dit beleid momenteel onder druk 
te staan . Met de superheffing voor de melkvee
houderij wordt een overproduktie afgebouwd die 
de EG-ministers zelf jarenlang in de hand hebben 
gewerkt. Doordat tegelijkertijd de melkprijs is be
vroren, gebeurt dit geheel op kosten van de boe
ren . In beleidskringen wordt nu gepleit voor een 
herstel van de 'vrije markt', dat wil zeggen ophef
fing van de superheffing en tegelijk afbouwen 
van de prijsbescherming. Een verdere aantasting 
van het inkomen van de boeren zal hiervan het 
gevolg zijn. 
De CPN vindt dat overschotten moeten worden 
voorkomen. Ze mogen zeker niet gedumpt wor
den op de wereldmarkt, omdat dit de ontwikkeling 
van de landbouw in de Derde Wereld belemmert. 
Produktiebeperking moet echter gepaard gaan 
met verhoging van de landbouwprijzen tot een 
lonend niveau . In het belang van zwakkere consu
mentengroepen moet deze verhoging door prijs
toeslagen van de EG worden gerealiseerd. 
De CPN streeft naar een technisch moderne land
en tuinbouw die zuiniger is met energie en minder 
belastend voor het milieu . Zij realiseert zich dat 
maatregelen om dit laatste te bereiken de produk
tiekosten kunnen verhogen. Deze kostenverhogin
gen mogen niet op de boeren en tuinders worden 
afgewenteld, maar moeten door de gemeenschap 
worden gedragen. 
De CPN wil: 
1. Verhoging van de landbouwprijzen (via prijs

toeslagen van de EG) zodat ze lonend wor
den voor een doorsnee bedrijf. 

2. Plafonnering van deze prijstoeslagen, zodat 
de inkomensverschillen binnen de land- en 
tuinbouw worden beperkt. 

3. Produktiebeperking door niet-verhandelbare 
contingenten, waar dat nodig is om over
schotten te voorkomen . Beëindiging van het 
dumpen van overschotten op de wereld
markt. 

4. Voorrang voor middenbedrijven en begin
nende boeren. 

5. Verbetering van de rechtspositie van boerin
nen . Boerinnen moeten naast hun echtge
noot/partner lid van een coöperatie kunnen 
worden. 

6. Nationale steun aan het AVEBE-bedrijf, waar
van 10.000 arbeidsplaatsen in en rond de 
produktie van fabrieksaardappels afhankelijk 
zijn. 

83 

7. Het probleem van de zure regen en vervui 
ling van grond- en oppervlaktewater moet 
op korte termijn worden aangepakt. In de 
eerste plaats zijn maximum-normen nodig 
voor het mestgebruik per hectare ; goede 
methodes voor de verwerking van mest en 
een systeem voor de verspreiding van mest 
naar akkerbouwgebieden . 

8. Beheersing van de groei van de intensieve 
veehouderij en de melkveestapel door invoe
ring van een landbouwvestigingswet. 

9. Gezien de dwangpositie waarin de boeren 
verkeren mag een afremming van de produk
tie nietten koste gaan van hun inkomenspo
sitie . De overheid dient daarom een milieu
vriendelijke bedrijfsvoering financieel te sti
muleren, zodat boeren in staat worden ge
steld een redelijk inkomen te verwerven zon 
der dat zij gedwongen zijn roofbouw te ple
gen op zichzelf, hun gezin en het milieu . 

10. Tegengaan van de ontwikkeling waarbij zui 
velprodukten in toenemende mate worden 
vervangen door produkten gemaakt van 
geïmporteerde, plantaardige grondstoffen . 
Dit zowel met het oog op de kwaliteit van het 
voedsel als op de positie van de Nederlandse 
veehouders. 

11. Verscherping van normen van welzijn van 
dieren in intensieve veehouderij . 

12. Democratisering van de procedures bij ruil
verkavelingen (streekverbetering); de zeg
genschap van grondgebruikers en streekbe
woners moet worden vergroot. Mogelijkhe
den benutten om via landinrichtingsplannen 
belangen van landbouw, natuurbehoud en 
recreatie te integreren . 

• 26 11 Milieu 

Ruim 4000 gevallen van bodemverontreiniging 
door chemisch afval, stervende bossen door zure 
regen , vervuiling van het grondwater door over
bemesting . Het zijn slechts enkele voorbeelden 
van de bedreigingen waaraan onze natuurlijke 
omgeving blootstaat. Zij maken duidelijk dat de 
grenzen die het milieu stelt aan economische acti
viteiten in een aantal gevallen ver is overschre
den. 
Het gaat hierbij niet alleen om een Nederlands 
probleem. Wereldwijd is sprake van een omvang
rijke roofbouw op natuur en milieu en worden de 
eindige grondstoffenvoorraden in snel tempo op
gemaakt. Een groot deel van de schaarse grond
stoffen wordt opgeslokt door de wapenwedloop. 
Geconfronteerd met de economische schade ten 
gevolge van de milieuvervuiling en onder druk 
van de milieubeweging heeft de Nederlandse 
overheid de afgelopen jaren een aantal wettelijke 
maatregelen genomen ter bescherming van het 
milieu . De bescherming van het milieu is onder 
de huidige produktieverhoudingen nog steeds 
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ondergeschikt aan winstbelangen. Zo is in het 
kader van de zogenaamde deregulering de milieu
wetgeving op belangrijke punten weer uitgehold, 
omdat deze wetten volgens de ondernemers een 
belemmering zouden vormen voor economisch 
herstel. Herstel van werkgelegenheid moet echter 
niet worden gezocht in ongerichte groei. 
Voor de CPN is een effectieve bescherming van 
het milieu op langere termijn alleen mogelijk wan
neer een einde wordt gemaakt aan de uitbuiting 
van het milieu omwille van de winst. De CPN 
streeft naar een beleid waarin economische doel
stellingen en de bescherming van het milieu zijn 
geïntegreerd. Dit vanuit het besef dat de mens 
zowel voor zijn fysieke als economische bestaan 
afhankelijk is van het milieu. Niet het maken van 
zoveel mogelijk winst staat hierbij voorop, maar 
de vervulling van maatschappelijke behoeften, 
rekening houdend met de draagkracht van het 
milieu. De CPN treedt daarom op voor: 

1. Het scheppen van maatschappelijk zinvolle 
werkgelegenheid, waarbij zuinig wordt om
gegaan met het milieu, energie en grondstof
fen. Door lastenverschuivingen moet verdere 
groei van milieu- en energie-intensieve be
drijvigheid worden afgeremd en de groei 
van milieuvriendelijke en energiebesparende 
werkgelegenheid worden gestimuleerd. De 
mogelijkheden die nieuwe technieken bieden 
om milieubelasting te verminderen moeten 
maximaal worden benut. 

2. Een integraal milieubeleid, gericht op be
scherming van het fysieke milieu, natuurbe
houd en zuinig omgaan met grondstoffen en 
energie. Deze doelstellingen dienen op alle 
terreinen onderdeel te zijn van het overheids
beleid. Versterking van de positie van de mi
nister van milieubeheer als coördinerend 
bewindspersoon. 

3. Uitgangspunt van het beleid moet zijn het 
voorkomen van vervuiling. Consumenten en 
werknemers moeten worden beschermd te
gen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ver
zwaring van de toelatingsprocedure in het 
kader van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen. 
Uitbreiding van de toepassing van de Milieu
Effect-Rapportage. Invoering van één inte
grale milieuvergunning voor bedrijven waar
in alle milieu-effecten worden meegenomen. 

4. Bij sanering wordt uitgegaan van het begin
sel 'de vervuiler betaalt'. Heffingen moeten 
regulerend zijn en bijdragen aan terugdrin
gen van vervuiling. De CPN keert zich tegen 
de tendens om ter verlichting van de lasten 
van het bedrijfsleven heffingen af te wente
len op de samenleving en daarmee op de 
individuele burger. Afschaffing van zuive
ringsheffing voor particuliere huishoudens. 

5. De chemische industrie wordt collectief aan
sprakelijk gesteld voor de bodemverontreini
ging. Er wordt een fonds gevormd uit een 
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heffing op (basis)chemicaliën waaruit het 
opruimen van gif kan worden betaald. Zure
regenschade wordt omgeslagen over de ver
vuilers via een heffing in het kader van de 
Wet Luchtverontreiniging. Snelle invoering 
van een wettelijke regeling waarbij bedrijven 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
milieuschade en verplicht worden gesteld 
zich hiertegen te verzekeren. 

6. Krachtige handhaving van de milieuwetge
ving en verzwaring van sancties bij overtre
ding. Opnemen van milieucriminaliteit in 
Wetboek van Strafrecht. Lagere overheden 
en milieu-inspecties moeten voldoende mid
delen krijgen om handhavingstaak waar te 
kunnen maken. 

7. Aan bestrijding van zure regen wordt priori
teit gegeven. Doel moet zijn een verminde
ring van de uitstoot van verzurende stoffen 
met 50% in vijf jaar en met 75% in 10 jaar. 
Hiervoor zijn zowel technische als structurele 
maatregelen nodig. 

8. Verplichte rookgasontzwaveling voor raffina
derijen. (Minimaal dienen hierbij in Neder
land dezelfde normen te worden gehanteerd 
als in de BRD.) Volledige rookgasontzwave
ling bij alle elektriciteitscentrales die na 1990 
nog in gebruik zijn. Daarnaast zijn maatrege
len nodig tegen uitstoot van stikstofoxiden. 

9. Het gebruik van loodvrije benzine en kataly
satoren moet op nationaal niveau financieel 
worden gestimuleerd. Tegelijkertijd dient 
openbaar vervoer gestimuleerd te worden. 

10. Vermindering van uitstoot van ammoniak 
door intensieve veehouderij, zowel door 
technische maatregelen als door geleidelijke 
vermindering van de veestapel. Dit als onder
deel van een ander landbouwbeleid waarbij 
de boer voor handhaving van zijn inkomens
positie geen roofbouw hoeft te plegen op 
natuur en milieu. 

11. Afvalbeleid richten op beperking en herge
bruik. Aanscherping van de Wet Chemische 
Afvalstoffen en verplicht stellen van stoffen
boekhouding voor bedrijven. Verbod op 
wegwerpverpakkingen waar retoursystemen 
beschikbaar zijn. Voor produkten die moeilijk 
of niet-verwerkbare stoffen bevatten wordt 
gestreefd naar vervanging door minder scha
delijke alternatieven. 

12. Bij grensoverschrijdende milieuproblemen 
neemt de Nederlandse regering initiatieven 
om te komen tot gemeenschappelijke maat
regelen door alle betrokkenen . Milieube
scherming moet een officiële doelstelling 
van het EG-beleid worden . EG-richtlijnen die
nen voldoende ruimte te laten voor eigen, 
verdergaande maatregelen. De Nederlandse 
regering ziet toe op uitvoering van verdragen 
tegen vervuiling van de Rijn en de Noordzee. 
Geen dumping van chemisch of radio-actief 
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afval in Noordzee of oceaan. 
13. Verbod op export van produkten die onder 

Nederlandse wetgeving verboden zijn. Ne
derland ijvert voor een internationale ge
dragscode voor de handel in gevaarlijke stof
fen. 

14. De bescherming van natuur en milieu, als 
bestaansvoorwaarde voor de bevolking, 
wordt mede een doelstelling van de ontwik
kelingssamenwerking. 

• 27 12 Energie 

Economische ontwikkeling wordt in belangrijke 
mate bepaald door de beschikbaarheid van goed
kope energie. De controle over de energiebronnen 
speelt dan ook een belangrijke rol in de internatio
nale machtsstrijd. Op nationaal niveau oefenen 
olieconcerns als Shell en Esso grote invloed uit 
op 'de energievoorziening. Zij beheersen niet al
leen een belangrijk deel van de olietoevoer, maar 
maken ook miljardenwinsten op de winning en 
distributie van ons aardgas. 
Het grootste deel van het energieverbruik bestaat 
uit fossiele brandstorfen, zoals aardolie, steenkool 
en aardgas. De voorraden daarvan zijn wel groot, 
maar niet onuitputtelijk. Bij het huidige verbruik 
wordt veel energie verspild . In een moderne elek
triciteitscentrale gaat nog altijd 60% van de brand
stof als afvalwarmte verloren. Bovendien levert 
de verbranding van olie en steenkool veel lucht
verontreiniging op. De zure regen die hiervan het 
gevolg is wordt door de regering aangegrepen 
als nieuw argument voor de bouw van kerncentra
les. Kernenergie in plaats van kolen of olie bete
kent alleen maar dat het ene milieuprobleem door 
het andere wordt vervangen . 
De bouw van kerncentrales leidt bovendien tot 
een verdere centralisatie en schaalvergroting van 
de energievoorziening. Uitvoering van de rege
ringsplannen voor reorganisatie van de elektrici
teitsvoorziening zal ertoe leiden dat de provinciale 
en lokale overheid nog minder zeggenschap krijgt 
over de energievoorziening . De huidige regering 
wil meer invloed op de tarieven om de industriële 
grootverbruikers goedkope stroom te kunnen le
veren. Of kerncentrales wel zulke goedkope elek
triciteit kunnen leveren is overigens zeer de vraag. 
Gevreesd moet worden dat het uiteindelijk de 
particuliere huishoudens zijn die het gelag voor 
de industrie moeten betalen . 
Energievoorziening is een zaak van maatschappe
lijk belang die niet onderworpen mag zijn aan het 
winstbejag van particuliere ondernemingen. Het 
beleid moet gericht zijn op een veilige en milieu
vriendelijke energievoorziening onder democrati
sche controle. Diverse scenario's laten zien, dat 
door toepassing van warmte/krachtkoppeling, 
zon, wind- en waterkracht in een belangrijk deel 
van de behoefte aan nieuw produktievermogen 
kan worden voorzien. Kerncentrales zijn niet al-
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leen ongewenst, maar ook onnodig. 
De CPN wil daarom: 
1. Geen nieuwe kerncentrales en sluiting van 

kerncentrales in Borssele en Dodewaard. Stop
zetting deelname aan kweekreactorprojecten 
Kalkar en Super Phenix. 

2. Geen centrale bovengrondse of ondergrondse 
opslag van radio-actief afval uit kerncentrales. 
Afval kan na sluiting worden opgeslagen in de 
centrales zelf. Aparte opslag radio-actief afval 
uit ziekenhuizen en laboratoria. Produktie daar
van zoveel mogelijk beperken. 

3. Stimulering van toepassing warmte/krachtkop
peling en duurzame energie. Aardgas voor 
WKK-instatlaties wordt tegen dezelfde prijs 
geleverd als voor conventionele centrales. 
Voor stroom die aan het openbare net wordt 
teruggeleverd, wordt een vergoeding betaald 
'van 85% van het officiële tarief. 

4. Deel van aardgaswinsten benutten voor ener
giebesparingsprogramma. Verscherping isola
tienorm voor nieuwbouw en verhoging subsi
dies voor isolatie van bestaande woningen. 
Woningisolatie mag via puntensysteem niet 
tot huurverhoging leiden. 

5. Inzet van steenkool alleen als sluitpost van 
energievoorziening. Milieuvoorzieningen op 
basis van best beschikbare technieken. Voort
zetting van onderzoek naar schone toepassing 
van steenkool, inclusief mogelijkheden van 
ondergrondse vergassing van Nederlandse 
steenkoolvoorraad. 

6. Afwijzing van reorganisatieplannen voor elek
triciteitsvoorziening volgens plannen van SEP 
en minister Van Aardenne. Geen privatisering 
maar democratisering. 
Uitbreiding takenpakket van lokale en regiona
le distributiebedrijven met energiebesparing 
en decentrale elektriciteitsopwekking. Schei
ding tussen grootschalige produktie en regio
nale distributie van elektriciteit. Integratie van 
distributie van gas, elektriciteit en warmte in 
lokale en regionale energiebedrijven. 

7. Mogelijkheden van decentrale opwekking 
moeten uitgangspunt zijn bij planning van 
grootschalig vermogen. 

8. Exploitatie van de Nederlandse energievoorra
den komt in handen van de gemeenschap. 
Terugdringen van de gas-export. Resterende 
gasvoorraad zoveel mogelijk reserveren voor 
hoogwaardige toepassing in eigen land en in 
situaties waar andere brandstoffen tot lucht
verontreiniging leiden en geen andere alterna
tieven voorhanden zijn . 

9. Verlaging gasprijs voor kleinverbruikers. 
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• 28 Volkshuisvesting en woonlasten 

Er is nog steeds woningnood in Nederland. Het 
aantal woningzoekenden neemt toe, terwijl er 
minder woningen met betaalbare huren komen 
omdat er minder woningwetwoningen worden 
gebouwd en woningen uit de huursfeer worden 
gehaald. Zo'n 400.000 mensen, waaronder veel 
jongeren, hebben geen zelfstandige woonruimte. 
Nieuw- en verbouw voor andere samenlevings
vormen dan het gezin is nog steeds meer uitzon
dering dan regel, hoewel de meerderheid van de 
bevolking al niet meer in gezinsverband leeft. Het 
woonrecht voor 18-jarigen is een wassen neus. 
Veel mensen die wel over zelfstandige woonruim
te beschikken, wonen onder zodanig slechte om
standigheden, dat andere woonruimte dringend 
gewenst is. Mensen die hard aan (andere) woon
ruimte toe zijn, registreren zich vaak niet meer als 
woningzoekende, omdat ze de dure nieuwbouw 
niet kunnen betalen. Waar nog wel gebouwd 
wordt, leidt dit niet zelden tot leegstand. 
'Wonen is een recht', een recht dat door de rege
ring met voeten wordt getreden. Zij probeerde 
het werkelijke woningtekort te verdoezelen. Zij 
beschermde speculanten met anti-kraakwetten 
en trapte woningzoekenden in de hoek door de 
uitgaven voor volkshuisvesting te drukken. In de 
meerjaren-bouwprogramma's stijgt het aantal 
koopwoningen en daalt het aantal woningwetwo
ningen. 
De regering wil de volkshuisvesting 'decentralise
ren' naar de gemeenten die hiervoor de beschik
king krijgen over een eigen, maar uiterst klein 
budget. Een voorbeeld hiervan is de invoering 
van het Norm Kosten Systeem, dat tot grote huur
verhogingen zal leiden in de nieuwbouw. Decen
traliseren zonder werkelijke ruimte voor eigen 
beleid van gemeenten en invloed van bewoners 
is alleen maar een vorm van weg bezuinigen. 
Daaraan bestaat geen behoefte. 
De regering verhoogt jaar op jaar de huren en 
energietarieven. De noodzaak tot verhoging is 
daarbij aantoonbaar niet aanwezig. Met name de 
aardgastarieven voor kleinverbruikers staan on
der grote politieke druk. De oliemaatschappijen 
vinden in hun eis tot prijsopdrijving, in het belang 
van hun winsten en afzetmogelijkheden, bij Van 
Aardenne een gewillig oor. Zo wordt de inbreng 
van particulier kapitaal en speculanten in de volks-
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Ruimte om te leven 

huisvesting de hand boven het hoofd gehouden . 
De gasrekening is voor steeds meer mensen bijna 
even hoog of hoger dan de huur. Terwijl de pro
duktiekosten van ons gas bijzonder laag zijn, ver
hoogde de regering de aardgasprijs stelselmatig, 
door een kunstmatige koppeling aan de olieprij
zen . Om begrotingstekorten te dekken (zo werd 
beweerd) is de gasprijs steeds meer tot een ver
kapte belastingheffing geworden, terwijl de gi
gantische winsten van de oliemaatschappijen op 
de gaswinning ongemoeid werden gelaten. 
Daarbij wordt de huursubsidie fors ingekrompen. 
Mede door de verslechterende inkomenspositie 
van de lager en laagst betaalden voert dit beleid 
in toenemende mate naar de heilloze weg van 
steeds grotere betalingsachterstanden, gasafslui
tingen en huisuitzettingen . Bij steeds grotere 
groepen is het totaal aan woonlasten tussen 30 à 
40% van het besteedbaar inkomen. 
Het uitgangspunt van volkshuisvestings- en 
woonlasten beleid van de CPN is, dat de woning
produktie en -distributie het recht van alle inwo
ners van Nederland op zelfstandig wonen en vrije 
vestiging dient te waarborgen. De overheersende 
invloed van particuliere ondernemers en finan
ciers moet daarbij worden doorbroken. De CPN 
staat op de bres voor een woonlastenbeleid dat 
zijn uitgangspunt kiest in de inkomenssituatie van 
hen voor wie wordt gebouwd, en treedt op voor 
politieke vaststelling van een prijs van het wonen 
die daarmee in overeenstemming is, zonder kwa
liteitsverlies van de woningbouw. 
De CPN treedt op voor de volgende actiepunten: 
1. Verlaging van de aardgasprijs voor kleinver

bruikers met ten minste 15 cent per m 3. Dit is 
mogelijk door het BTW-tarief te verlagen 
(naar 5% in plaats van het luxe-tarief van 
19%) en door ontkoppeling van de aardgas
prijs van de prijs voor huisbrandolie. Dit kan 
betaald worden door de winsten van Shell 
en Esso aan te pakken, onder andere door 
nationalisatie van de gaswinning, produktie, 
en distributie. 

2. Verlaging van de aanvangshuren en huurbe
vriezing. De huurharmonisatie is ontwikkeld 
om de huren van oudere woningen op te 
trekken naar het niveau van de veel duurdere 
nieuwbouw. De 'dynamische kostprijsbere
kening' is verantwoordelijk voor snelle huur
stijgingen. De huurharmonisatie moet daar-
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om worden afgeschaft. Meer vrijheid voor 
corporaties om bij leegstaand de huur te kun
nen verlagen onder verhoging van rijksbij
dragen. 

3. Het wettelijk vastleggen en verbeteren van 
huursubsidies (waaronder het invoeren van 
huursubsidie voor onzelfstandige woonruim
te en het opheffen van de minimuminko
mensgrens). Alle verslechteringen die in de 
loop der jaren daarop zijn ingevoerd (zoals 
de verlaging van de maximum inkomens
grens en de maximum huurgrens) moeten 
daarbij worden teruggedraaid . Het systeem 
moet worden tot een woonlastensubsidie
systeem. 
De huurcommissies staan onder grote kritiek, 
omdat iedere democratische controle op sa
menstelling en functioneren ontbreekt. Huur
dersvertegenwoordigers moeten ook werke
lijk namens die huurders zitting hebben en 
verantwoording afleggen over hun functio
neren. De klachtenprocedures over huurcom
missies moeten worden verbeterd. Er mogen 
geen drempels bestaan voor het inschakelen 
van huurcommissies. De voorgestelde leges
heffing van f 25, het zogenaamde 'geeltje 
van Gerrit', moet worden ingetrokken. 

4. Een planmatige aanpak van de woningbouw. 
Financiering door het vrijmaken van extra 
middelen en het vormen van een volkshuis
vestingsfonds. Banken, verzekeringsmaat
schappijen en pensioenfondsen moet het 
wettelijk worden verplicht een deel van hun 
vermogen tegen een niet-commercieel tarief 
te lenen voor sociale woningbouw. Bouw
kosten kunnen mede gedrukt worden door 
(a) afschaffen van het luxe BTW-tarief voor 
de woningbouw en (b) het bevorderen van 
samenwerkingsverbanden tussen vakbewe
ging, woningcorporaties, gemeenten, kleine 
bouwbedrijven en woonconsumenten . 

5. Instandhouding van de bestaande woning
voorraad en verbetering van de kwaliteit 
daarvan, levert de belangrijkste bijdrage aan 
het voorzien in de huidige en toekomstige 
woning behoef te. Het bestaande woningte
kort eist daarnaast een nieuwbouwprogram
ma in de komende jaren van zeker nog zo'n 
120.000 woningen jaarlijks, hoofdzakelijk in 
de sociale sector. Het aandeel woningwetwo
ningen dient daarbinnen drastisch verhoogd 
te worden. Er zal een steeds grotere inzet 
nodig zijn van overheidsmiddelen voor de 
verbetering, vernieuwing en verbouw van 
het omvangrijke bestand aan oude woningen 
en panden, mede uit oogpunt van continuï
teit in de bouwnijverheid. 

6. Het bouwprogramma dient gevarieerd te 
zijn, dat wil zeggen moet ruimte bieden voor 
alternatieve samenlevingsvormen en voor 
andere, op de woningmarkt sterk achterge-
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stelde groepen, zoals jongeren, alleenstaan
den, ouderen en woongroepen. Bij nieuw
bouw moet een verplicht percentage wonin
gen geschikt zijn voor bewoning door min
dervaliden. 

7. Extra aandacht voor garantie van leefbaar
heid in groeikernen, waar het aantal woning
bouwcontingenten is ingekrompen. 

8. Uitbreiding van verbeterings- en stadsver
nieuwingsprogramma's, uitvoeren van ach
terstallig onderhoud en een intensieve aan
pak van woning-isolatie. Achterstallig onder
houd dient niet op bewoners verhaald te 
worden. Gekoppeld aan een vergaande be
wonerszeggenschap dient voldoende geld 
beschikbaar te komen om het jaarlijks onder
houd van woningen van woningcorporaties 
te kunnen plegen. Verbod op verkoop van 
distributiehuu rwoni ngen. 

9. Planning van woningbouw en woningverbe
tering dient - op basis van vergaande bewo
nerszeggenschap - uit te gaan van leefbaar
heid en veiligheid in de wijk en dient gepaard 
te gaan met de planning van culturele, re
creatieve en dienstverlenende voorzienin
gen. 

10. Maatregelen die het optreden tegen woeker
huren en het effectueren van de huurbe
scherming voor kamerbewoners mogelijk 
maken. Effectieve anti-speculatiewetgeving 
is dringend vereist. Bij voldoende leeg
standsbestrijding is anti-kraakwetgeving on
nodig, bij onvoldoende leegstandswetgeving 
is de kraakbeweging noodzakelijk. Een wette
lijk kader moet het de gemeentes mogelijk 
maken snel tot vordering over te gaan. 

11. Gemeentebesturen dienen gestimuleerd te 
worden om een actief aanschrijvingsbeleid 
te voeren. Daarmee dient verslechtering van 
de woningkwaliteit te worden tegengegaan. 

12. Stimuleren van gecontroleerde kamerver
huur; kamerverhuur door corporaties dient 
overal ingang te vinden. Meer ruimte voor 
volkshuisvestingsexperimenten, zowel op 
landelijk als op plaatselijk niveau . Meer mo
gelijkheden voor de verbouw van panden. 

13. Bewoners, huurders en woningzoekenden 
moeten daadwerkelijke invloed uit kunnen 
oefenen op het beleid. Daarom moeten re
gels en middelen worden gecreëerd die het 
beleid van woningverenigingen en ook ge
meenten in al zijn facetten openstelt voor 
directe zeggenschap van bewoners en wo
ningzoekenden. 

14. Een nieuwe huisvestingswet moet een kader 
scheppen waarin het woonrecht voor 18-jari
gen geëffectueerd kan worden. Belemmerin
gen die het voor bepaalde groepen (jonge
ren, alleenstaanden, gescheiden vrouwen, 
werklozen, buitenlanders en woongroepen) 
onmogelijk maakt om zich in te schrijven of 
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voor toewijzing in aanmerking te komen, 
dienen te verdwijnen. Tegen niet-inschrij
ving, toewijzing of niet-toewijzing en de ur
gentiebepaling moet beroep mogelijk zijn. 
Procedures hiervoor moeten wettelijk wor
den geregeld. Om inzicht te krijgen in de om
vang en de aard van de woningvraag van 
jongeren moet het mogelijk zijn zich vanaf 16 
jaar als woningzoekend in te laten schrijven. 

• 29 2 Ruimtelijke ordening 

Het ruimtelijk beleid is tot nu toe voornamelijk 
een volgend beleid geweest. De ruimtelijke ont
wikkeling wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door economische ontwikkelingen waarop de 
overheid weinig of geen greep heeft. Momenteel 
maakt het ruimtelijk beleid een ommekeer door 
als reactie op een teruglopend inwoneraantal van 
met name de grote steden in het westen. Dit ging 
gepaard met een uitwaaiering van de stad over 
het platteland, de suburbanisatie. De woningnood 
leidde ertoe dat veel mensen de stad verlieten en 
zich in de regio vestigden. Dit werd mede mogelijk 
gemaakt door het toenemend autobezit, dat de 
mensen in staat stelt in principe overal te wonen 
en in de stad te blijven werken. 
De overheid probeerde dit proces aanvankelijk te 
kanaliseren door het aanwijzen van groeikernen 
die de overloop uit de steden moesten opvangen. 
Het ontbreekt de overheid echter aan middelen 
om ook de economische ontwikkeling te sturen; 
op de vestigingsplaats van bedrijven kan zij 
slechts indirecte invloed uitoefenen. 
Het gevolg hiervan was dat een scheiding ont
stond tussen wonen en werken. Zowel het aantal 
als de lengte van de verplaatsingen nam snel toe. 
De steden zijn niet in staat deze verkeersstroom 
op te vangen met alle problemen vandien. De 
afnemende bereikbaarheid en aantasting van het 
leefklimaat werd voor nog meer mensen reden de 
stad te verlaten. Veel bedrijven verhuizen naar de 
rand van de stad waar zij makkelijker per auto 
bereikbaar zijn, hetgeen alleen voor mensen die 
buiten de stad wonen een voordeel is. De daling 
van het inwoneraantal ondermijnt het draagvlak 
van de stedelijke voorzieningen. Bovendien leidt 
suburbanisatie tot een aantasting en versnippe
ring van de open ruimte. 
Deze negatieve gevolgen hebben inmiddels ge
leid tot een aanpassing van ruimtelijk beleid, 
waarbij de nadruk komt te liggen op het verster
ken van de positie van de steden en het verminde
ren van de druk op de open ruimte. De belangrijk
ste groeisector van de economie, de 'high-tech'
industrie, concentreert zich voornamelijk in de 
stedelijke gebieden. 
De CPN is voorstander van het idee van de 'com
pacte stad'. Wil de overheid echter niet steeds 
achter de ontwikkelingen aanlopen, dan is het 
van belang dat zij een grotere greep krijgt op de 
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sturing van de economie. 
De CPN wil daarom: 
1. Spreiding van woningbouw-contingenten over 

het land volgens de in de regio's en steden 
bestaande woningtekorten en -behoeften. 

2. Een economisch spreidingsbeleid dat een zo
danige spreiding van vestigingsmogelijkheden 
voor nieuwe bedrijvigheid over het land 
beoogt, dat zoveel mogelijk regio's meeprofi
teren van nieuwe economische ontwikkelin
gen. Geen uitholling van de ruimtelijke orde
nings- en milieuwetgeving bij de vestiging van 
bedrijven. 

3. Behoud van de veelzijdige functie van de 
stadscentra; tegengaan van uitwaaiering van 
stedelijke voorzieningen en detailhandel naar 
stadsrand en ommeland. Nieuwe regionale 
bedrijfsterreinen en kantoorconcentraties die
nen aan te sluiten op het stedelijke openbaar 
vervoersnet. 

4. Verbetering van het leefklimaat en meer aan
dacht voor de eigen kwaliteiten en mogelijkhe
den van de stad. Integratie van wonen, werken 
en voorzieningen. 

5. Optimale benutting van bouwmogelijkheden 
in de stad zelf, door bebouwing van open ga
ten, verdichting en bestemmingswijziging. Dit 
in samenspraak met de bewoners van de be
staande wijken. Stadsuitbreidingen zo goed 
mogelijk laten aansluiten bij de bestaande be
bouwing . 

6. Bij keuze woningbouwlocaties rekening hou
den met natuurwaarden, landschapsstructuur, 
en bereikbaarheid met openbaar vervoer. 

7. In landelijke gebieden moet woningbouw zo
veel mogelijk worden geconcentreerd in een 
of enkele hoofd kernen per gemeente of regio . 
Terwille van de leefbaarheid van kleine ge
meenten moet woningbouw voor eigen bevol
king mogelijk blijven. 

8. Bescherming landschappelijk en natuurweten
schappelijk waardevolle gebieden. Bescher
ming van diersoorten (vooral trekvogels) waar
voor Nederland speciale verantwoordelijkheid 
draagt. Niet alleen bescherming van bestaan
de natuurterreinen, maar ook uitbreiding van 
de omvang van natuurgebieden, door benut
ting van mogelijkheden tot natuurbouw en 
bosaanleg. 

9. Geen oliewinning en pijpleidingen in Wadden
gebied. Herziening verdrag met West-Duits
land over aanleg Dollardhaven . Geen militaire 
oefenterreinen in Lauwersmeer. Geen aanleg 
Markerwaard, maar beheersplan voor open 
Ijsselmeer. 

• 30 3 Verkeer en vervoer 

De toename van het autobezit en de steeds groter 
wordende afstanden tussen wonen en werken 
hebben met name in de stedelijke gebieden voor 
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grote problemen gezorgd. Wegen hebben natuur 
en landschap ernstig aangetast. Aanleg van nog 
meer wegen leidt slechts tot verplaatsing van de 
files en vergroting van de verkeersdruk op de ste
den. 
De CPN vindt dat het beleid moet worden gericht 
op selectiever autogebruik en bevordering van 
het gebruik van openbaar vervoer en fiets. Daarbij 
gaat het niet alleen om het treffen van voorzienin
gen, maar ook om financiële stimulering. Het hui
dige beleid van bezuinigingen, tariefsverhogingen 
en verslechtering van dienstverlening jaagt men
sen juist de auto in en maakt het openbaar ver
voer voor veel mensen onbetaalbaar. Bij bezuini
gingen op het openbaar vervoer wordt bovendien 
voorbijgegaan aan de maatschappelijke kosten 
van het autoverkeer in de vorm van schade aan 
natuur en milieu, en aan de extra belasting voor 
gezondheidszorg, politie en justitie. 
De CPN wil daarom: 
1. Bevordering van het gebruik van openbaar 

vervoer en fiets. Verlaging tarieven openbaar 
vervoer. Verbetering kwaliteit door het wegne
men van knelpunten in infrastructuur, en door 
vergroting van de capaciteit en de snelheid. 

2. Grotere zeggenschap gemeenten en provin
cies over openbaar vervoer. Binnen de grenzen 
van afgesproken bedrag mag eigen beleid ge
voerd worden op gebied van voorzieningen. 

3. Zichtbaar maken van kosten autoverkeer en 
bevordering selectief autogebruik door ver
schuiving van vaste naar variabele autokosten. 
Dit mag niet leiden tot een onevenredige las
tenverzwaring voor de automobilist. 

4. Opheffing rijkswegenfonds. Financiering infra
structuur uit algemene middelen, waarbij af
weging plaatsvindt in het kader van het totale 
verkeers- en vervoersbeleid. Geen verdere uit
breiding snelwegen net. Meer geld voor aanleg 
van veilige fietspaden. 

5. Bescherming van voetgangers door bevorde
ren van voetgangersgebieden, woonerven en 
speelstraten. 

6. Bij aanschaf van materieel en bouw van sta
tions moet rekening worden gehouden met 
toegankelijkheid voor gehandicapten en kin
derwagens. Voor blinden en slechthorenden 
moeten voetgangers-oversteekplaatsen wor
den aangepast door middel van geluidssigna
len. 
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IV Sociaal-culturele 
voorzieningen 

• 31 Onderwijs 

De behoefte aan kwalitatief goed onderwijs dat 
aansluit bij de ervaringen en behoeften van de 
bevolking blijkt de laatste jaren steeds duidelijker, 
vooral ook onder volwassenen. Allerlei vormen 
van volwassenenonderwijs zijn in hoog tempo 
opgezet, in veel gevallen op initiatief van de men
sen zelf. Deze belangstelling komt zowel voort uit 
de emancipatie van verschillende groepen (vrou
wen, migranten) als uit nieuwe scholingsbehoef
ten ten gevolge van de snelle technologische ont
wikkeling . 
De regeringspolitiek hinkt achter deze ontwikke
lingen aan. Zij werpt steeds nieuwe financiële 
drempels op die de deelname aan met name het 
hoger onderwijs en verschillende vormen van 
volwasseneneducatie afremt en studeren voor 
mensen uit lagere inkomensgroepen alleen mo
gelijk maakt op basis van grote financiële offers 
en risico's. Verhoogde financiële drempels verla
gen vooral de kansen van vrouwen en meisjes in 
het onderwijs (met name in het volwassenenon
derwijs). Veel voor hen aantrekkelijke projecten 
en programmaonderdelen zijn onder invloed van 
de bezuinigingen verdwenen of verschraald 
(vrouwenstudies). In de regel worden vrouwen 
het eerst ontslagen en het laatst benoemd tot 
bijvoorbeeld directeur van een basisschool. Om 
te voorkomen dat vrouwen onevenredig door ont
slagen worden gedupeerd, wordt het hoog tijd 
dat in het onderwijs een quoteringsregeling wordt 
doorgevoerd. 
Diep insnijdende bezuinigingen dreigen de kwali
teit van het basis- en voortgezet onderwijs te ver
lagen: verhoging van de klassegrootte, terugdrin
ging van het aantal vakleerkrachten en onderwijs
mogelijkheden in de eigen taal voor migranten, 
geen extra faciliteiten voor de nieuwe basis
school, grote bezuinigingen op buitengewoon 
onderwijs. 
Er wordt bezuinigd op leermiddelen en onderwijs
ondersteunende instellingen. Moeizaam ontwik
kelde onderwijsvernieuwingen worden terugge
draaid of zijn door de toegenomen werkdruk niet 
meer te handhaven. Nieuw verworven inzichten 
kunnen vaak niet meer worden toegepast. Van de 
werkzame leerkrachten wordt het uiterste ge
vergd, terwijl het groeiende leger van werkloze 
leerkrachten moet toezien hoe initiatieven tot 
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taakverlichting en arbeidstijdverkorting worden 
gefrusteerd. 
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, het 
emancipatiestreven, veranderingen in technolo
gie en arbeid, en de enorme werkloosheid stellen 
nieuwe eisen aan het onderwijs. Dat moet echter 
niet leiden tot een groeiende directe bemoeienis 
van de zijde van regering of van enkele grote con
cerns met vorm en inhoud van het onderwijs, 
zoals dat nu het meest zichtbaar gebeurt in het 
beroepsonderwijs en op de universiteit. Dit gaat 
ten koste van de invloed van direct betrokkenen. 
Het is juist nodig een veelsoortige ontwikkeling 
van het onderwijs te stimuleren; daarbij moet het 
oriëntatiepunt niet alleen de arbeidsmarkt zijn, 
maar vooral ook de eisen die door studerenden 
en leerkrachten aan het onderwijs gesteld wor
den. De toegangsdrempels in het onderwijs moe
ten worden verlaagd. Onderwijs is een recht dat 
niet mag verworden tot een privilege voor dege
nen die de enorme studiekosten kunnen betalen. 
Daarom stelt de CPN: 
1. Er zijn nieuwe investeringen in het onderwijs 

noodzakelijk om onderwijsvernieuwing een 
reële kans te geven . De klasseschaal moet om
laag en de huidige, tijdelijk toegewezen, 'bo
ventallig' aangestelde leerkrachten moeten 
een vaste arbeidsplaats aan de scholen krijgen. 
Er moeten faciliteiten komen om de basis
school verder te ontwikkelen; daarbij zijn extra 
middelen nodig voor het onderwijs aan mi
granten en meisjes. De subsidies voor onder
wijsstimulerende en ondersteunende instellin
gen en projecten moeten worden uitgebreid. 
De toegankelijkheid van het buitengewoon 
onderwijs moet worden vergroot. Leerkrach
ten moeten meer mogelijkheden krijgen zich 
in werktijd bij te scholen. Overleg met de on
derwijsbonden over hun arbeidsplaatsenplan
nen kan leiden tot een grootscheepse aanpak 
van de werkloosheid onder leerkrachten. 

2. De vernieuwing van het voortgezet onderwijs 
moet voortvarend worden aangepakt. Voorko
men moet worden dat het voortgezet onder
wijs tussentijds niet op basis van een onder
wijskundige visie, maar op basis van simpele 
bezuinigingsmotieven wordt geherstructu
reerd. Er dient een einde te komen aan het 
huidige onderwijsstelsel waarin leerlingen ge
selecteerd worden naar het niveau. 
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a. Aansluitend op de basisschool moet de 
middenschool gestalte krijgen voor alle 
leerlingen van 12 tot 16 jaar. Daarna dient 
minimaal een volwaardige beroepsoplei
ding te zijn gegarandeerd. 

b. Bijzonder onderwijs mag niet ten koste van 
de bestaande openbare onderwijsvoorzie
ningen worden gestimuleerd, zoals met 
name in het middelbaar en hoger onderwijs 
vaak het geval is. 

c. Tegen schoolbesturen die zich schuldig 
maken aan discriminatie door schending 
van het recht op respect voor het persoon
lijke leven en de persoonlijke levensstijl 
van leerkrachten, moet door de overheid 
krachtig worden opgetreden. 

d. Het vredesonderwijs dient op scholen een 
vaste plaats te krijgen. Roldoorbrekend on
derwijs moet een belangrijk deel zijn van 
het leerplan . Anti -racisme moet een eigen
schap zijn van het onderwijs . 

3. De CPN steunt de ontwikkeling van het onder
wijs aan volwassenen, waarbij het uitgangs
punt is dat onderwijs, vorming en scholing 
geïntegreerd worden en inhoud en werkwijze 
aan de doelgroep zijn aangepast. De CPN wil 
uitbreiding van om-, bij- en herscholingspro
gramma's, met name voor vrouwen en andere 
groepen die door een specifieke discriminatie 
op de arbeidsmarkt zijn benadeeld. De toegan
kelijkheid van het onderwijs (inclusief het 
tweede-kansonderwijs) dient vergroot te wor
den door een goed stelsel van studiefinancie
ring. 

4. Om analfabetisme van niet-meer-Ieerplichti
gen uit te bannen moeten de alfabetiserings
programma's worden uitgebreid. 

5. De democratisering van het hoger onderwijs 
moet verder worden doorgezet. De hiërarchi
sering van het onderwijsgevend personeel 
moet worden tegengegaan . 
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a. De STC-operatie (schaalvergroting, taakver
deling en concentratie) in het HBO mag 
niet leiden tot afbraak van openbaar onder
wijs, evenmin tot vermindering van keuze
mogelijkheden voor studerenden, of een 
onevenredige bevoordeling van de 'harde' 
sector. Voor HBO-studenten moet een goe
de rechtpositieregeling komen gelijk aan 
WO-studenten. 

b. Idee en opzet van de twee-fasenstructuur 
zijn mislukt. Zelfs de minimale toezeggin
gen met betrekking tot invoering van de 
tweede fase zijn nooit waargemaakt. De 
beknotting van de wetenschappelijke oplei
ding tot vier jaar moet ongedaan worden 
gemaakt door het realiseren van een vol 
waardige tweede-fase opleiding met ruime 
toegangsmogelijkheden voor studenten uit 
de eerste fase (de maximale studieduur 
moet hieraan worden aangepast) . 

c. De rechtspositie van het jongste weten
schappelijk personeel moet verbeterd wor
den . 

6. Verhogingen van school-, college- en inschrijf
gelden moeten worden teruggedraaid. De CPN 
treedt op voor gratis onderwijs. Er moet een 
rijksgroepsregeling voor studerenden komen 
waardoor hen een uitkering op bijstandsni
veau wordt gegarandeerd, ongeacht inkomen 
van ouders en partners, leeftijd en opleidings
type. De gelden daarvoor kunnen worden vrij
gemaakt uit de kinderbijslagfondsen, bijdra
gen van de werkgevers als compensatie voor 
het wegvallen van de kinderbijslagpremie en 
overheidsbijdragen. Als overgangsregeling 
dient de mogelijkheid om met behoud van 
uitkering te studeren verruimd te worden. 

• 32 2 Wetenschap 

In de afgelopen jaren heeft een sterke centralisatie 
van de organisatie van wetenschappelijk onder
zoek plaatsgevonden. Dit is gepaard gegaan met 
een bureaucratisering waardoor de mogelijkhe
den voor democratische controle zijn verminderd . 
De CPN streeft naar vrijheid van wetenschap en 
onafhankelijkheid van wetenschappelijke onder
zoekers gekoppeld aan de verplichting tot verant
woording van wetenschappelijk onderzoek, maat
schappelijke controle over en beschikbaarheid 
van onderzoeksresultaten . Wetenschappelijk on
derzoek dient in de regel uit algemene middelen 
gefinancieerd te worden. De overheid stelt de 
algemene kaders vast voor de richting en ontwik
keling van het wetenschapsbudget. Staatspoli
tieke of commerciële bemoeienis met de directe 
inhoud van het wetenschappelijk onderzoek moet 
worden teruggedrongen. 
Daarom stelt de CPN voor: 
1. Versterking van democratische besluitvorming 

over de aanwending van de algemene midde
len en democratische controle op het gebruik 
door : (a) interne democratisering van weten
schappelijke instellingen en van landelijke we
tenschappelijke organen die een rol spelen bij 
de onderzoeksprogrammering; (b) externe de
mocratische controle dient zich te beperken 
tot toetsing van de globale verdeling van on
derzoeksgelden over de verschillende onder
zoeksterreinen, aan algemene maatschappelij
ke criteria. 

2. Stimuleren van onderzoek op nu verwaarloos
de maatschappelijke gebieden, zoals: metho
den van conversie (ombouwen van militaire 
naar civiele produktie), ontwikkeling van veili
ge en milieuvriendelijke energiebronnen, we
reldvoedselvoorziening en mogelijkheden van 
effectieve ontwikkelingssamenwerking . 

3. Verruimen van mogelijkheden voor onderzoek 
in opdracht van vakbonden, ondernemingsra
den, milieuorganisaties, buurtgroepen en der-
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gelijke, onder andere door stimulering van 
IMGO's (Instituten voor Maatschappelijk Ge
richt Onderzoek). 

4. Streng toezicht op handhaving van waarbor
gen rondom risico's bij experimenten met re
combinant DNA-onderzoek, ook in de indus
trie. 

5. Drastische beperking van dierproeven voor 
het testen van cosmetische en chemische pro
dukten door bevorderen van de huidige alter
natieve methodes. 

• 33 3 Welzijn 

I 
Vier jaar kabinetsbeleid heeft een ware kaalslag in 
beleid en voorzieningen op het terrein van welzijn 
tot gevolg gehad. Bezuiningen op subsidies aan 
instellingen en rijksbijdragen aan lagere overhe
den hebben geleid tot sluiting van voorzieningen, 
inkrimpingen op het personeelsbestand, hogere 
deelnemersbijdragen (en daardoor minder deel
name!) op het terrein van bibliotheekwerk, vor
mingswerk, sociaal-cultureel werk, kinderopvang 
en bejaardenverzorging. Gemeentebesturen kwa
men klem te zitten tussen lagere bijdragen en 
uitkeringen van het rijk enerzijds en het belang 
van voortzetting van activiteiten en voorzieningen 
ten behoeve van burgers anderzijds. In veel geval
len hebben gemeenten uit eigen middelen bijge
past, met alle gevolgen voor de financiële positie 
van dien. Pogingen om belangrijke delen van het 
welzijnswerk (na de bezuinigingen) over te heve
len naar het gemeentefonds, zonder enige notie 
van blijvende rijksverantwoordelijkheid daarvoor 
zijn tot dusverre afgestuit op een meerderheid 
van de Kamer, maar zijn als het aan CDA en VVD 
ligt zeker niet van de baan. Het intrekken van de 
Kaderwet Welzijn en het in de plaats daarvan pre
senteren van een volstrekt lege en magere Wel
zijnswet en een centralistische Zorgwet, alsmede 
het in werking treden van een Wet op de Bejaar
denoorden, inclusief gecoördineerd bejaarden
werk, die algemeen als onhanteerbaar wordt be
schouwd, maakt het debacle van het welzijnsbe
leid van het kabinet Lubbersivan Aardenne com
pleet. 
Tegen de verdrukking in proberen deelnemers, 
werkers en gemeentebestuurders samenhang en 
afstemming van beleid en activiteiten op belang
rijke terreinen gestalte te geven. Tot die belangrij
ke terreinen rekenen wij de eerste-lijnszorg, de 
volwasseneneducatie, de vrouwenemancipatie 
en het werk ten behoeve van culturele minderhe
den. Bij tal van voorzieningen zijn op die terreinen 
activiteiten ontwikkeld en wordt geprobeerd tot 
een gezamenlijke aanpak te komen die is afge
stemd op de behoefte van de deelnemers. 
Het gecoördineerd bejaardenwerk, belangrijkste 
schakel in de eerste-lijnsvoorzieningen ten behoe
ve van bejaarden is samen met de verantwoorde
lijkheid voor de bejaardenoorden bij de provincies 
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gelegd. In het bibliotheekwerk, van belang voor 
de volwasseneneducatie, is door de verhoging 
van het bibliotheekgeld een duidelijke daling van 
het aantal lezers opgetreden. De kinderopvang, 
van belang in verband met het emancipatiebeleid, 
was voor een deel al gedecentraliseerd en is nu 
via een toeslag in de tweeverdienerswet, voor 
een ander deel in feite geprivatiseerd. Deze voor
beelden geven overduidelijk aan dat zelfs de be
scheiden pretenties van het regeringsbeleid teniet 
worden gedaan door het feitelijk gevoerde beleid . 
De CPN is van mening dat de noodzaak van een 
actief en samenhangend welzijnsbeleid op rijksni
veau eerder groter dan kleiner is geworden. Vrije 
tijd als gevolg van werkloosheid, emancipatie van 
grote groepen zoals bejaarden, vrouwen en cultu
rele minderheden, de slechte maatschappelijke 
positie van jongeren en hun grote behoefte om in 
arbeid, wonen en cultuur een eigen weg te kiezen 
en de sluimerende en openlijke onverdraagzaam
heid en racistische vooroordelen, dwingen de 
overheid tot een beleid dat daarop inspeelt, men
sen kansen biedt en verder brengt. 
Van een regeringsbeleid mag verwacht worden 
dat het richting geeft, voorwaarden schept en 
prioriteiten geeft aan terreinen en groepen die 
gelet op maatschappelijke omstandigheden en 
ontwikkelingen extra aandacht en een intensief 
beleid nodig hebben. 
Daarom treedt de CPN op voor de volgende maat
regelen: 
1. Een welzijnswetgeving waarin geregeld wordt 

op welke terreinen de rijksoverheid verant
woordelijkheid draagt en op welke wijze zij 
daarvoor aanspreekbaar is voor burgers en 
lagere overheden in termen van beleidsont
wikkeling, toezicht en financiële steun . De CPN 
vindt dat dit tenminste voor de volgende terrei
nen zou moeten gelden: 
a. Vrouwenemancipatie : gelet op de weer

standen die in delen van de maatschappij 
hiertegen bestaan waardoor voorzieningen 
die van belang zijn voor die emancipatie bij 
decentralisatie in de klem komen. Dat wil 
concreet zeggen : een blijvende rijksverant
woordelijkheid voor kinderopvang, vrou
wenhuizen, blijf-van-mijn-lijf- en opvang
huizen en emancipatieprojecten. 

b. Volwasseneneducatie: de aanwezigheid 
van grote groepen mensen die niet of nau
welijks kunnen lezen en schrijven (zowel 
allochtonen als autochtonen) en mensen 
die geen andere opleiding hebben dan la
gere school, de snelle maatschappelijke en 
technologische ontwikkeling en de grote 
betekenis van tweede-kansonderwijs voor 
vrouwen, maken een intensief en gecoördi
neerd rijksbeleid noodzakelijk, waarbij ten 
aanzien van de concrete invulling en uitvoe
ring flexibiliteit voor gemeenten en instel
lingen mogelijk en nodig is. In dit kader is 
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een blijvende rijksverantwoordelijkheid 
voor bibliotheekwerk, vormingswerk en 
activiteiten op het terrein van basiseducatie 
gewenst. 

c. Migrantenbeleid: gelet op de achterstelling 
waarmee migranten worden geconfron
teerd ten aanzien van werk, opleiding en 
culturele voorzieningen en gelet op het gro
te belang van categorale voorzieningen 
voor de emancipatie en zelforganisatie van 
deze groepen, dient de rijksverantwoorde
lijkheid hiervoor gehandhaafd te blijven. 
De organisaties van migranten moeten 
meer bij het beleid worden betrokken en 
meer zeggenschap krijgen over hun eigen 
voorzieningen. 

2. Een financieel beleid waarin de rijksverant
woordelijkheid wordt vertaald in toegankelijk
heid (geen of lage retributies) en beschikbaar
heid (voldoende gespreide voorzieningen). In 
dat kader is de CPN voor: (a) gratis lidmaat
schap bibliotheken tlm 16 jaar; geen verhogin
gen van het overige bibliotheekgeld ; (b) terug
draaien van de verhoogde retributies in kinder
opvang en volwasseneneducatie. 

3. Het regeringsbeleid van bezuiniging en decen
tralisatie heeft ook direct en indirect de rechts
positie en de arbeidsvoorwaarden van wel
zijnswerkers getroffen . De wijze waarop minis
ter Brinkman zijn bezuinigingen doorvoerde 
en gemeenten confronteerde met kortingen 
op rijksbijdragen en uitkeringen uit het ge
meentefonds, heeft tot gevolg gehad dat wel
zijnswerkers werden behandeld als een post 
op de begroting: die kun je naar believen klei
ner maken . Het feit dat ook welzijnswerkers 
werknemers zijn met een arbeidsovereen
komst met een werkgever en alle rechten die 
daaraan verbonden zijn, wordt in het bezuini
gingsbeleid maar al te gemakkelijk vergeten. 
Instellingen die voor het toepassen van die 
rechten afhankelijk zijn van overheidssubsidie, 
komen snel in de problemen als op die subsi
die onverhoeds en willekeurig bezuinigd 
wordt. 
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Werknemers komen dan in de onaanvaardbare 
positie dat het afdwingen van hun rechten 
komt te staan tegenover de nog bestaande 
werkgelegenheid van anderen. De regering 
moet haar beleid baseren op het gegeven, dat 
tienduizenden werknemers en honderden 
werkgevers verplichtingen ten opzichte van 
elkaar hebben; daar kan zij niet zomaar (hetzij 
rechtstreeks, hetzij via gemeenten) een streep 
door zetten . 
Daarnaast worden welzijns- en andere gesub
sidieerde sectoren ook nog geconfronteerd 
met problemen die het gevolg zijn van de ma
nier waarop de minister van sociale zaken (ver
antwoordelijk voor de trendvolgers) omspringt 
met de arbeidstijdverkorting. Een veel te lage 

herbezetting zet het functioneren en de conti
nuïteit van instellingen onder ernstige druk. 
Mede daarom stelt de CPN zich op het stand
punt dat arbeidstijdverkorting in de gesubsi
dieerde sector gepaard moet gaan met volledi
ge herbezetting. 

• 34 4 Gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening 

De CPN treedt op voor een goede kwaliteit en 
bereikbaarheid van medische en sociale hulpver
lening, voor voldoende samenhang tussen de 
verschillende voorzieningen en voor vernieuwing 
ervan. Zij richt zich daarbij tegen medicalisering: 
het zoeken van medische oplossingen voor niet
medische problemen. 
Het regeringsbeleid kenmerkt zich door voortdu
rende forse bezu i nig ingen, zonder voldoende oog 
voor de schade die wordt aangericht en voor de 
alternatieven die door betrokkenen zelf worden 
aangedragen. Met name de versterking van de 
eerste-lijnsvoorzieningen - op zich een juist uit
gangspunt - wordt slechts met de mond beleden . 
Het is van essentieel belang dat een verschuiving 
wordt bevorderd van het genezen van ziekten 
naar het voorkomen ervan, en van de tweede naar 
de eerste lijn; zoveel mogelijk binnen het huidige 
budget. Allereerst is dit een vereiste vanuit de 
volksgezondheid zelf. Bovendien kan zo ook een 
echte kostenbeheersing bereikt worden. Bepaalde 
voorzieningen dienen daartoe gestimuleerd te 
worden, zo nodig met extra financiering. 
De CPN treedt daarom op voor de volgende maat
regelen: 

1. Preventie betekent uiteraard allereerst verbe
tering van de leef-, woon- en werkomstandig
heden van de bevolking en met name van 
het minder draagkrachtige deel daarvan . 
Meer nadruk moet wetenschappelijk onder
zoek hebben naar het ontstaan van ziekten
vooral in samenhang met maatschappelijke 
omstandigheden, en naar mogelijke milieu
en gezondheidsbedreigende factoren . Stren
gere controle en sancties zijn nodig, alsmede 
een uitbreiding van de arbeidsinspectie. 

2. De rechten en eigen verantwoordelijkheid 
van de gebruikers verdienen meer aandacht 
en materiële ondersteuning, te beginnen met 
het verschaffen van goede informatie. Zelf
hulpgroepen dienen erkend te worden met 
hun eigen methodieken en niet als verleng
stuk of vervanging van professionele hulp
verlening. 

3. Om adekwate hulp te kunnen verlenen is een 
gerichte en samenhangende versterking no
dig van de eerste-lijnsvoorzieningen (onder 
andere huisarts, wijkverpleging, maatschap
pelijk werk, fysiotherapie, gezins- en bejaar
denzorg). Dat vereist verlaging van het aantal 
patiënten/cliënten per hulpverlener (en nave-
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nante uitbreiding van het aantal hulpverle
ners); verbetering van onderlinge samen
werking, met name door uitbreiding en (fi 
nanciële) ondersteuning van gestructureerde 
samenwerkingsverbanden in de eerste lijn, 
tussen eerste en tweede lijn en met sociaal
geneeskundigen (bedrijfs-, verzekerings- en 
jeugdartsen). De bedrijfsgezondheidszorg 
dient de gehele beroepsbevolking te bestrij 
ken en onafhankelijker te zijn van de bedrijfs
directies. De bestaande projecten van vrou
wenhulpverlening moeten worden voortge
zet en waar nod ig uitgebreid. Het algemeen 
maatschappelijk werk dient 24 uur per dag 
bereikbaar te zijn. 

4. Tweede-lijnsvoorzieningen (ziekenhuizen, 
poliklinieken) zijn aanvullend op de eerste 
lijn . Eventuele afbouw dient in de regel plaats 
te vinden aan de hand van afname van het 
aantal verwijzingen ten gevolge van verster
king van de eerste lijn . Kleine ziekenhuizen 
met een belangrijke plaatselijke of regionale 
functie dienen behouden te blijven. Alhoewel 
de verkorting van de opnameduur tot bezui
nigingen op ziekenhuizen zou kunnen leiden, 
moeten vrijkomende middelen allereerst 
worden aangewend voor een dringend nood
zakelijke uitbreiding van het aantal verpleeg
kundigen (ter compensatie van de toegeno
men werkdruk in verband met de intensive
ring van de zorg in een korter aantal opname
dagen). De ongebreidelde groei van het aan
tal diagnostische verrichtingen moet worden 
tegengegaan, met name door een andere 
fi na ncieri ngsstructu u r. 

5. Nieuwbouw van psychiatrische voorzienin
gen moet worden getoetst aan uitgangspun
ten met betrekking tot kleinschaligheid, de
centralisatie en integratie met wijkgerichte 
voorzieningen. Voorkeur heeft bouw in de 
woon/werk-omgeving, zoveel mogelijk ge
richt op tijdelijke opvang (deeltijdbehande
ling, dagopvang). met duidelijk onderscheid 
tussen wonen en behandelen. Beschermen
de woonvormen voor langdurig verblijf die
nen tot stand te komen in nauw overleg met 
het plaatselijk huisvestingsbeleid . 

6. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg 
dient voor migranten vergroot te worden 
door het gebruik van tolken en toepassing 
van niet-Westerse gezondheidszorg . 

7. Pogingen vanuit de hulpverlening zelf om tot 
kwaliteitsverbetering te komen - bijvoor
beeld door praktijkverkleining, betere samen
werking, onderlinge toetsing - verdienen 
(financiële) steun . De bewaking van de kwali
teit dient gedemocratiseerd te worden . De 
zeggenschap van patiënten dient op verschil
lende niveaus te worden vergroot. Het me
disch tuchtrecht dient herzien te worden . De 
overheid heeft naast een voorwaardeschep-
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pende ook een toezichthoudende taak. Daar
toe dienen de inspecties versterkt te worden . 

8. In de komende vier jaar dient gewerkt te wor
den aan de totstandkoming van een volksver
zekering tegen ziektekosten, met premie naar 
draagkracht en zonder eigen risico 's. 

9. Eigen bijdragen die het gebruik van noodza
kelijke voorzieningen in de weg staan, moe
ten worden afgeschaft. 

10. Geen aantasting maar verbetering van het 
tandheelkundige voorzieningen peil. 

11. De kosten van abortus en over-tijdbehande
ling moeten in het ziekenfondspakket worden 
opgenomen . 

12. De mogelijkheden en middelen om op plaat
selijk niveau een drugshulpverlenings- c.q . 
ontmoedigingsbeleid te kunnen uitvoeren 
moeten worden verruimd. Daarbij moet ook 
ruimte worden geboden voor diverse experi
menten onder strikte voorwaarden (zoals 
heroïneverstrekking op medische indicatie) . 

13. Euthanasie dient niet langer strafbaar te zijn , 
mits door een arts en onder bepaalde voor
waarden uitgevoerd. 

14. De positie van verpleegkundigen moet wor
den verbeterd door onder andere uitbreiding 
van hun aantal, door invoering van een vier
of vijfploegendienst, en door het creëren van 
mogelijkheden voor kinderopvang. 

15. De arbeidstijden en salarissen van artsen 
moeten tot maatschappelijk aanvaardbare 
proporties worden teruggebracht ; onder 
drastische uitbreiding van de mogelijkheden 
tot werken in dienstverband. 

16. De gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening mag niet worden prijsgege
ven aan winstbejag. De bestaande invloed 
van farmaceutische, medische apparaten- en 
bouwindustrie dient teruggedrongen te wor
den. Het uit winstoogmerk opzetten van me
dische instellingen of praktijken dient te wor
den tegengegaan . Juist vermaatschappelij 
king en democratisering is nodig, onder an
dere door meer zeggenschap toe te kennen 
aan de plaatselijke en provinciale overheid. 

• 35 5 Kunst 

De CPN gaat uit van een ' recht op kunst'. Het ma
ken en/of genieten van kunst is een zeer wezenlij 
ke menselijke activiteit. De positie van de kunsten 
is echter kwetsbaar. Ingeperkt door staatsbe
moeienis met de inhoud of overgelaten aan 'het 
vrije spel der maatschappelijke krachten' blijkt dit 
recht voornamelijk papier. 
De overheid moet een beleid voeren dat de voor
waarden schept waaronder de kunsten zich in 
vrijheid kunnen ontplooien. De overheid heeft 
niet tot taak om kunsten te sturen, maar om ze te 
stimuleren door ze materieel en immaterieel de 
ruimte te geven . Er mankeert iets aan een maat-
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schappij waarin de kunst niet bloeit. 
De CPN wijst het huidige regeringsbeleid ten aan
zien van de kunsten af. In de praktijk heeft het 
kabinet de spreidingsgedachte laten vallen; het 
accent is steeds meer verschoven naar de Rand
stad en binnen de Randstad naar de grote instel
lingen . Met mooie woorden over 'topkunst' heeft 
zij de kunstzinnige vorming afgebroken en de re
geling voor de beeldende kunst (BKR) gesloopt. 
Export- of marktwaarde mag nooit een criterium 
worden voor een subsidiebeleid . 
De CPN pleit voor : 
1. Spreiding van kunstinstellingen en -middelen, 

een grote overheidsaandacht voor de kunstzin
nige vorming en het juist uitbouwen van de 
BKR tot een volwaardige arbeidsvoorziening 
en het scheppen van dergelijke voorzieningen 
ook voor de andere scheppende kunstenaars . 

2. Een kunstenwet waarin de plicht van de over
heid tot een voorwaardescheppend kunstbe
leid wordt vastgelegd en waarin goede ar
beidsvoorzieningen voor kunstenaars worden 
gewaarborgd . 

3. Een onderzoek door de overheid naar de rela
tie tussen arbeidstijdverkorting en mogelijke 
verandering in de plaats van de kunst in het 
leefpatroon (vrije-tijdsbesteding). 

4. Speciale aandacht aan het scheppen van voor
waarden voor de ontwikkeling van de cultuur 
van minderheden . Dit vergt een gecoördineer
de aanpak van verscheidene ministeries. 

5. Openstelling van de musea gedurende zeven 
dagen per week, waarvan om te beginnen één 
dag gratis ; het gratis blijven van het lenen in 
bibliotheken voor jongeren tot 16 jaar, en de 
instelling van een fotografiemuseum. 

6. Ten slotte, maar niet voor het laatst, de aloude 
eis: 1% van de rijksbegroting voor de kunsten. 

• 36 6 Media 

Het mediabeleid van de overheid moet samen
hangen met het kunstbeleid . Media moeten kunst 
verspreiden , een platform bieden aan kunste
naars, gezamenlijke projecten aangaan . De CPN 
treedt op voor: 
1. Gelden van kunst- en cultuu rbegrotingen moe

ten kunstenaars ter beschikking worden ge
steld als het gaat om werken met of via de 
kabel. Maar ook in zichzelf moet het mediabe
leid samenhangend zijn . Verschillende soorten 
media (pers, omroep, kabel enz.) moeten naast 
elkaar een volwaardig bestaan hebben; onder 
andere pluriformiteit moet gewaarborgd zijn . 

2. De CPN kiest voor een krachtig publiek bestel 
dat democratisch beheerd wordt en toeganke
lijk is voor alle maatschappelijke groeperingen . 
Dat betekent dat de NOS binnen het omroep
bestel een centraal aandeel moet houden en 
dat het facilitair bedrijf niet geprivatiseerd mag 
worden . 
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3. Bij de landelijke omroep moet de democrati
sche inbreng van kijkers (medezeggenschap in 
verenigingen), maar ook van de programma
makers (zeggenschap over hun werk) gewaar
borgd zijn. 

4. Lokale en regionale omroep moet gefinancierd 
worden uit algemene middelen. Toegang tot 
de kabel mag geen privilege worden van 
slechts kapitaalkrachtige groepen . Door hef
fing op commercieel gebruik van de kabel kun
nen gelden beschikbaar komen om gebruik 
van de kabel door allerlei groeperingen ook 
daadwerkelijk mogelijk te maken. 

5. De garantie van de vrijheid van menigsuiting 
is voor een levende democratie van essentieel 
belang. Pluriformiteit van pers en andere me
dia is daarvoor onmisbaar. De overheid moet 
daarvoor de voorwaarden scheppen. Daarom 
pleit de CPN voor een doeltreffender regeling 
voor steunverlening (door het Bedrijfsfonds 
voor de Pers) aan zelfstandige dagbladen, zo
dat een pluriforme pers zonder afhankelijkheid 
van adverteerders of andere commerciële be
langen mogelijk wordt. 

• 37 7 Sport en recreatie 

De bezuinigingspolitiek van de huidige regering 
he·eft directe uitwerkingen op het bestedingspa
troon van werkenden en niet-werkenden. De ver
dere daling van de koopkracht betekent dat zij 
minder geld kunnen besteden aan sportbeoefe
ning en recreatie. Ook de gemeenten worden met 
een reeks bezuinigingen en kortingen van rege
ringszijde geconfronteerd. Zij moeten zich steeds 
meer inspanningen getroosten om bestaande 
sportieve en recreatieve voorzieningen op peil te 
houden. 
Het regeringsbeleid is sterk gericht op de top
sport. Aan de amateursport en de beoefening 
daarvan in verenigingsverband wordt niets ge
daan. En dat terwijl de inkomsten van veel ama
teursportverenigingen teruglopen als gevolg van 
onder andere de koopkrachtdaling. Tegelijkertijd 
worden verenigingen en gemeenten voor extra 
uitgaven geplaatst door de toenemende variatie 
in sportbeoefening, verplaatsingen van speel- en 
oefenvelden enz. 
Bij het ontwikkelen van een sport- en recreatiebe
leid moet rekening worden gehouden met de ge
volgen van een verdere verkorting van de arbeids
tijd en vervroegde pensionering. Mensen zullen 
over meer vrije tijd gaan beschikken en in toene
mende mate van voorzieningen gebruik willen 
gaan maken. De overheid moet veel meer reke
ning gaan houden met veranderingen in het re
creatiepatroon en het recreatiegedrag van men
sen. 
De CPN treedt op voor: 

1. Meer middelen voor actieve sportbeoefening 
in het onderwijs omdat juist daar de basis 
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wordt gelegd voor een sportieve instelling. 
Meer middelen voor lichamelijke oefening in 
het onderwijs, waar de basis wordt gelegd 
voor een sportieve instelling. Vakkrachten 
voor bewegingsonderwijs in alle klassen van 
de basisschool. 

2. Wat er op topsportgebied gebeurt is een sti 
mulans voor de amateursportbeoefening . 
Bestaande voorzieningen (zoals Papendal) 
en subsidiëring van landelijke organisaties 
mogen niet worden afgebroken . Voor ama
teursport dienen eveneens goede voorwaar
den geschapen te worden. Uitbreiding van 
de arbeidsplaatsen in de amateursportver
eniging voor sporttechnisch en administra
tief kader. 

3. De zelfstandigheid van de vele sportorgani
saties en verenigingen is van grote betekenis 
voor de sport. Zij is niet gebaat met allerlei 
directieven van de kant van regering , wel 
met financiële ondersteuning . 

4. Een actieve bestrijding van illegale lotto en 
toto omdat deze inkomstenderving bij sport
verenigingen in de hand werken . 

5. Internationale sportevenementen moeten 
worden bevorderd. Zij kunnen een rol spelen 
om internationale contacten te bevorderen 
die bijdragen aan internationale verstand
houding. 

6. Uitbreiding van financiële rijksbijdragen aan 
sportorganisaties die actief streven naar een 
grotere toegankelijkheid voor vrouwen en 
migranten en aan personen die hiervoor ei
gen organisaties willen oprichten . In beleids
en adviesorganen zijn vrouwen en migranten 
niet of nauwelijks vertegenwoordigd . De top
structuren van een aantal landelijke organi
saties kunnen worden doorbroken , als van 
de kant van de rijksoverheid in adviesorga
nen en dergelijke doelbewust vrouwen en 
migranten worden benoemd. 

7. Voor de zogenaamde passieve sport (toe
schouwers, supporters) moet de rijksover
heid een beleid ontwikkelen dat sportvereni
gingen stimuleert meer verantwoordelijkheid 
te nemen voor de begeleiding van de eigen 
supportersschare. Te vaak wordt immers 
nog een beroep gedaan op de overheid, die 
amper meer te bieden heeft dan de inzet van 
politie. Een meer effectieve bijdrage aan het 
terugdringen van vandalisme en dergelijke 
is het vergroten van de service aan toeschou
wers, het serieus nemen van en onderdak 
bieden aan supportersverenigingen en bij
voorbeeld uitbreiding van het aantal zitplaat
sen in stadions. 

8. De overheid moet bij haar planologische acti
viteiten meer rekening te houden met sport
en recreatiemogelijkheden in de directe 
woonomgeving van mensen. 

9. De regering moet middelen beschikbaar blij-
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ven stellen voor recreatiegebieden en open
luchtrecreatie. 

10. Er is een prijsbeschikking nodig om tarieven 
op campings in de hand te houden en de 
rechtspositie van de recreant tegenover de 
campinghouder te versterken . 

11. Om een integraal vrijetijdsbeleid te stimule
ren moeten de afstemming en coördinatie 
van de betrokken overheidssectoren worden 
verbeterd. De departementale verantwoorde
lijkheid voor onder andere sport en open
luchtrecreatie moet onder één bewindsper
soon vallen . 

• 38 8 Ereschuld 

In 1985 is veel aandacht gegeven aan het fe it dat 
veertig jaar geleden Nederland werd bevrijd van 
de fascistische overheersing . In die herdenking 
kwamen de historische ervaringen en de beteke
nis daa rvan voor heden en toekomst samen. 
Waakzaamheid en strijdbaarheid tegen fascisme, 
racisme en anti-semitisme is niet te verdelen in 
vroeger en nu . De wijze waarop wij de verworven
heden uit het verleden hoog houden, is tevens 
een graadmeter voor de waakzaamheid en strijd
baarheid in het heden . 
De Nederlandse samenleving heeft zich bij herha
ling en principieel verplicht tot een bijzondere 
solidariteit en ereschuld ten opzichte van hen die 
het verzet tegen , en de vervolging door het fascis
me overleefden . De regelingen die in dat kader tot 
stand zijn gekomen worden door de CPN be
schouwd als een inlossing van die ereschuld . Zij 
moeten verder verbeterd worden en zeker niet 
getroffen door enghartigheid en bezuinigingspoli 
tiek. 
De CPN treedt daarom op voor : 
1. Blijvende erkenning van het bijzondere karak

ter van dE; wetten voor oorlogsslachtoffers. 
2. Geen aantasting van de positie van verzets

deelnemers en vervolgingsslachtoffers. Voor 
iedereen die direct of indirect schade heeft 
opgelopen ten gevolge van verzet tegen of 
vervolging door het fascisme tijdens de Twee
de Wereldoorlog moet het materiële bestaan 
worden gegarandeerd . 

3. Het verhinderen van pogingen om de wetten 
voor oorlogsgetroffenen op grond van wille
keurige criteria af te sluiten voor toekomstige 
gerechtigden (tweede generatie en 64-plus
sers) . 

4. Erkenning en honorering van homoseksualite it 
als vervolgingsgrond . 

5. Gelijkberechtiging van vrouwen in de Wet Uit
keringen Vervolgingsslachtoffers en de Wet 
U itkeri ngen Bu rger-Oorlogsslachtoffer. 
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V Democratische 

• 39 
druk 

Parlementaire democratie onder 

De parlementaire democratie staat onder druk. 
Zelden is het contrast tussen woorden en daden 
als het gaat om parlementaire democratie zo 
groot geweest als in de afgelopen regeringsperio
de. Het kabinet-Lubbers en de fracties van CDA en 
VVD verlaagden het parlement maar al te vaak tot 
een orgaan dat dienst doet als legitimatie voor 
drastische aantasting van rechten en voorzienin
gen. 
Waar deze minachting voor het parlement toe kan 
leiden is onder andere gebleken uit de RSV-en
quête, die op initiatief van de CPN-fractie werd 
gehouden. Ingrijpende beslissingen met zware 
financiële gevolgen werden in feite door een klein 
groepje genomen, niet gecontroleerd door werk
nemers en parlement. Het parlement werd misleid 
en de betrokken minister weigert af te treden. 
Vervolgens werden de uitkomsten van de Brede 
Maatschappelijke Discussie over kerncentrales 
genegeerd, commissies gepasseerd en in een 
klein CDA-onderonsje zowel de bouw van kern
centrales als opslag van afval 'geregeld'. 
Aan acties en meningsvorming buiten de Kamer 
liet het kabinet zich vrijwel niets gelegen liggen. 
Een massale vredesbeweging, het optreden van 
de vakbeweging, een meerderheid tegen kern
energie tijdens de Brede Maatschappelijke Discus
sie: in de ogen van het kabinet-Lubbers legt dat 
geen gewicht in de schaal. Overleg met maat
schappelijke organisaties werd vervangen door 
'snelle' besluitvorming op basis van adviezen van 
technocratische clubs als de commissie-Wagner. 
Tegelijkertijd is het zonneklaar, dat het parlement 
nauwelijks greep heeft op maatschappelijke ont
wikkelingen. De RSV-enquête was vooral in dat 
opzicht onhullend. Met name de grote bedrijven 
vormen ondemocratische machtscentra die hun 
wil vaak kunnen doorzetten en sterke invloed heb
ben op delen van het staatsapparaat. De machts
positie van de grote bedrijven is in de afgelopen 
jaren door Lubbers c.s. versterkt. Onder het mom 
van 'deregulering' en 'privatisering' werden de
mocratische controlemogelijkheden uitgehold. 
De CPN vindt dat deze ontwikkeling een halt moet 
worden toegeroepen. De beperkingen van de hui
dige parlementaire democratie kunnen alleen 
worden doorbroken door een verdergaande de-
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. . 
vernieuwing 

mocratisering van het staatsbestuur, niet door 
een uitholling van deze parlementaire democratie. 

• 40 2 Uitbreiding en uitwerking van 
grondrechten 

Dat vereist in de eerste plaats een uitbreiding en 
uitwerking van de grondrechten. Dat is van belang 
om de bewegingsruimte van de vakbeweging en 
andere sociale bewegingen te garanderen, rech
ten van migranten en andere minderheden uit te 
breiden en de rechten van het individu tegenover 
de staat te versterken. 
Daarom treedt de CPN op voor: 
1. Intrekken van wetsvoorstellen die erop gericht 

zijn het stakingsrecht voor ambtenaren te be
knotten. Uitgangspunt van de CPN is een on
verkort stakingsrecht, zowel voor de particulie
re als de overheidssector. 

2. Actief en passief kiesrecht voor alle ingezete
nen, ook indien zij de Nederlandse nationaliteit 
niet bezitten. Als voorwaarde dient een mini
male verblijfsduur van drie jaar te gelden; uit
gesloten zijn zij die in buitenlandse overheids
diensten werkzaam zijn. 

3. Afschaffen van de mogelijkheid om het kies
recht te ontnemen aan totaalweigeraars, gede
tineerden en mensen met TBR. 

4. Geen halfslachtige anti-discriminatiewetge
ving maar consequente toepassing en uitvoe
ring van de betreffende grondwettelijke bepa
lingen: (a) verscherpte toepassing en waar 
nodig verbetering van de wetgeving op grond 
waarvan racistische organisaties verboden en 
ontbonden kunnen worden; (b) bestrijden en 
strafbaar stellen van discriminatie op grond 
van seksuele voorkeur en levenswijze (ook 
binnen instellingen van het bijzonder onder
wijs). 

5. Het recht op privacy, dat wil zeggen de eerbie
diging van de persoonlijke levenssfeer en de 
onschendbaarheid van het menselijke lichaam 
dienen gegarandeerd te worden door : 
a. Stopzetting van de betuttelende controle 

en bemoeienis met privacy van mensen 
met een sociale uitkering. Intrekking van 
regelingen die een dergelijke betutteling 
met zich meebrengen. 

b. Op korte termijn invoeren van een wet op 
de privacy. Geen centrale persoonsregistra-
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tie of invoering van persoonsnummer. 
Recht van controle van individuen bij gege
vensbestanden . Invoering van een vergun
ningenstelsel voor persoonsregisters. 

c. Wettelijke regeling ter bescherming tegen 
seksueel geweld en misbruik. 

d. Erkenning van het recht van jongeren om 
te vrijen met minder- en meerderjarigen 
wanneer zij dat zelf willen, d.w.z. afschaf
fing van strafbaarstelling op grond van leef
tijdsgrenzen. 

e. Gegarandeerde rechtsbescherming tegen 
gedwongen psychiatrische opname en be
handeling . 

• 41 3 Versterking van positie van het 
parlement 

De CPN streeft naar versterking van de centrale 
positie van het parlement als het gaat om beslis
singen, die de algemene sociale en economische 
ontwikkeling betreffen . Daarnaast is ook verster
king van de democratische controle op uitvoeren
de staatsorganen vereist om te voorkomen dat 
deze organen de taken van de gekozen organen 
overnemen of blokkeren . 
Daarom wil de CPN : 
1. Meer faciliteiten voor ondersteuning van de 

fracties. 
2. Uitbreiding van zelfstandige controlemogelijk

heden voor het parlement, met name het toe
kennen van meer taken en bevoegdheden aan 
de Algemene Rekenkamer. 

3. Instelling van externe adviesraden die direct 
aan de Kamer adviseren . 

4. Toekenning van initiatiefrecht op parlementai
re enquête aan een gekwalificeerde minder
heid. 

5. Invoering van een formatie-statuut, waarin 
onder andere wordt geregeld dat de Tweede 
Kamer de kabinets(in)formateur aanwijst. 

6. Bescherming van het kiesstelsel en het sys
teem van evenredige vertegenwoordiging zon
der kiesdrempels ; het scheppen van gelijke 
mogelijkheden voor politieke partijen om hun 
standpunten te ontwikkelen en in de openbaar
heid tot uitdrukking te brengen ; het bevorde
ren van een democratisch politiek klimaat 
waardoor een gelijkwaardige competitie van 
partijen ook en met name tijdens de verkie
zingsstrijd mogelijk wordt. 

• 42 4 Versterking lokale democratie 

De gemeenten en provincies zijn door het gevoer
de regeringsbeleid danig in de tang genomen. 
Veel gevolgen van dat beleid kwamen op het 
bordje van gemeente- en provinciebesturen te
recht. Daarnaast verslechterde hun financiële po
sitie door kortingen op de uitkeringen uit gemeen
te- en provinciefonds en op doeluitkeringen en 
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rijksbijdragen. Daardoor lopen gemeenten en pro
vincies het gevaar hun geloofwaardigheid als vol
waardige democratische bestuurslagen te verlie
zen. De eigen beleidsruimte neemt af, de dwang 
om mee te werken aan de uitvoering van het rege
ringsbeleid neemt toe en tegelijkertijd doet de 
bevolking steeds vaker een beroep op het lokale 
bestuur om hun belangen te behartigen. 
Er is sprake van een sterke stijging in het aantal 
kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen 
en een toenemend beroep op allerlei gemeentelij
ke fondsen om financieel bij te springen. De ex
plosieve stijging van het aantal mensen in de bij 
standswet (waarvan de kosten voor 10% voor 
rekening van de gemeenten komen) hebben de 
gemeenten voor enorme extra kosten geplaatst. 
Ook zulke uiteenlopende zaken als de voordeurde
lersmaatregel, de geringe herbezetting bij ar
beidstijdverkorting voor ambtenaren, het ge
meentelijk aandeel in de kosten van het opruimen 
van chemisch afval in de bodem en de bezuini 
ging op bijdragen voor stadsvernieuwing en 
groot-onderhoud van woningen zijn alle voorbeel
den van de manier waarop het regeringsbeleid 
gemeenten en provincies voor het blok zet. 
In een aantal gevallen hebben zij daarop gerea
geerd door tarieven en belastingen te verhogen 
om op die wijze hun begrotingsproblemen op te 
lossen . In de praktijk betekent dat echter, dat de 
bevolking uiteindelijk voor de problemen op
draait. Daarnaast heeft de regering en de zittende 
meerderheid in de Tweede Kamer gemeend door 
te moeten gaan met het beleid van grootscheepse 
gemeentelijke herindeling . In de praktijk betekent 
dat een enorme ingreep (en niet zelden ontwrich
ting) in het gemeentelijk apparaat en een verzwa
ring van de lasten voor de bevolking door verho
ging van tarieven en belastingen, terwijl het de
mocratisch gehalte niet aanwijsbaar toeneemt. 
De CPN treedt op voor : 

1. Een duidelijke taakverdeling tussen rijk, pro
vincies en gemeenten, waarbij decentralisa
tie van bevoegdheden en financiële midde
len uitgangspunt is. Daar waar op grond van 
heldere criteria gekozen wordt voor een cen
trale verantwoordelijkheid op rijksniveau, 
dient dat vertaald te worden in voldoende 
financiële middelen om die verantwoordelijk
heid waar te maken (geen rijksbeleid op kos
ten van gemeenten en provincies). 

2. Verhoging van de algemene uitkering uit het 
gemeente- en provinciefonds, waarin ten 
minste de feitelijke kostenontwikkeling is 
opgenomen, en waarbij de verdeling zo goed 
mogelijk wordt gebaseerd op de problemen 
per gemeente C.q. provincie. 

3. Doeluitkeringen voor met name onderwijs 
moeten voldoende zijn om de werkelijke kos
ten te vergoeden. 

4. Volledige compensatie van het gemeentelijk 
aandeel in de bijstandskosten. 
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5. Verruiming van de mogelijkheden voor ge
meenten om een eigen vrijstellings- en kwijt
scheldingsbeleid ten aanzien van tarieven en 
belastingen te voeren . 

6. Nutsbedrijven zijn geen melkkoeien om het 
bezuinigingsbeleid van de regering mee op 
te vangen; tarieven moeten gebaseerd zijn 
op de werkelijke exploitatiekosten. 

7. Afschaffing van het gemeentelijk aandeel in 
de kosten van het opruimen van chemisch 
afval in de bodem (zowel het drempelbedrag 
als het percentage). 

8. Voldoende financiële rijksbijdragen om een 
actief en krachtig stadsvernieuwings- en wo
ningonderhoudsprogramma uit te voeren. 

9. Stopzetting van het grootscheepse gemeen
telijk herindelingsbeleid. Alleen herindeling 
waar deze bijdraagt aan het oplossen van 
concrete knelpunten. 

10. Volledige toerusting van de nieuwe provincie 
Flevoland wat betreft financiële middelen, 
bevoegdheden en personeel overeenkomstig 
de positie van de overige provincies. 

11. Grotere invloed voor gemeenteraden en Pro
vinciale Staten op de benoeming van burge
meesters en Commissarissen der Koningin, 
gericht op het uiteindelijk verkiezen van bur
gemeesters door gemeenteraden en van de 
voorzitters van Gedeputeerde Staten door 
Provinciale Staten. 

• 43 5 Democratisering van uitvoerende 
staatsorganen 

Vergroting van de politieke democratie vereist 
interne democratisering van de uitvoerende 
staatsorganen . Dat is nodig om de zeggenschaps
rechten van de werkers bij deze organen te garan
deren en om de politieke en maatschappelijk een
zijdige samenstelling van de betreffende instellin
gen te doorbreken . De overheid is immers in toe
nemende mate een netwerk van bureaucratieën 
geworden met ondoorzichtige besluitvorming. 
Beslissingen worden vaak over de hoofden van 
betrokken mensen heen genomen. De parlemen
taire organen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, 
gemeenteraden) staan naar verhouding zwak te
genover regering of bestuur en tegenover het 
ambtenarenapparaat. De bestaande machtsver
houdingen hebben als gevolg, dat bepaalde be
volkingsgroepen en politieke stromingen sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in verschillende 
staatsorganen , met name op hoge functies in het 
bestuu rsapparaat. 
De feitelijke mogelijkheden om deel te nemen aan 
het politieke gebeuren zijn niet voor allen gelijk. 
De bestaande arbeids- en rolverdeling, de door 
mannen beheerste politieke omgangsvormen en 
structuren perken de mogelijkheden voor vrou
wen in. De dominante witte cultuur vormt voor 
migranten een grote belemmering. Diverse over-
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heidsorganen worden nog steeds beheerst door 
conservatieve elite-culturen en worden hoofdza
kelijk bemand in plaats van bemenst. 
De CPN treedt daarom op voor: 
1. Interne democratisering van uitvoerende 

staatsorganen , onder andere door een aan
zienlijke verruiming van de bevoegdheden en 
taken van medezeggenschaps- en dienstcom
missies. 

2. Een zodanige verandering van het personeels
beleid, dat een pluriforme samenstelling ge
waarborgd is. Dat vereist in elk geval: 
a. Maatregelen gericht op het doorbreken van 

de huidige discriminatie in aanstellings- en 
bevorderingsbeleid. 

b. Maatregelen om gelijke vertegenwoordi
ging van mannen en vrouwen in overheids
organen te bewerkstelligen . 

c. Afschaffing van beroepsverbodachtige 
praktijken. Het lidmaatschap van democra
tische organisaties is geen reden om men
sen uit overheidsdienst te weren. 

3. Benoeming in sleutelfuncties dient plaats te 
vinden door democratisch gekozen organen. 

4. Versterking van parlementaire controle op de 
BVD en de politieke inlichtingendiensten van 
rijks- en gemeentepolitie en inperking van hun 
autonoom optreden. 

5. Versterking van de democratische controle op 
en de interne democratisering van leger en 
politie . Onafhankelijke vakbonden mogen niet 
worden belemmerd in de uitoefening van hun 
rechten. Ook op de kazerne dient vrijheid van 
meningsuiting en organisatie gegarandeerd te 
zijn; het tuchtrecht dient in vredestijd te wor
den afgeschaft. 

• 44 6 Justitie en politie 

Voor de CPN is de zorg voor de rechtshandhaving 
een vitaal onderdeel van het maatschappelijk be
stel. De rechtspleging moet zodanig zijn ingericht 
dat de rechten die de wet aan de burgers toekent 
geen loze kreten blijken, maar daadwerkelijk kun
nen worden geëffectueerd. Ook de strafrechtple
ging dient in het teken te staan van de bescher
ming van leven en welzijn van de burgers. Daar
om mag de criminaliteitsbestrijding nooit wapens 
kiezen die zich uiteindelijk tegen die burgers kun
nen keren. De rechtspositie van verdachten en 
gedetineerden mag niet worden aangetast en be
hoeft op vele punten verbetering . Buitenstrafrech
telijke middelen ter beteugeling van de criminali 
teit verdienen principieel de voorkeur. Democrati
sche controle op en democratisering van de ver
houdingen in de politieorganisatie dienen met 
voorrang te worden aangepakt. 
De criminaliteit is de laatste jaren schrikbarend 
gestegen. Dat geldt zowel voor de zichtbare ' klei
ne' criminaliteit (straatdiefstallen, vandalisme en 
dergelijke) als voor de meestal onzichtbare 'grote' 
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criminaliteit (dat wil zeggen diefstal, fraude en 
machtsmisbruik op grote schaal). Het terugdrin
gen van wetsovertredingen op grote schaal ver
eist natuurlijk in de eerste plaats een beleid dat 
belangrijke oorzaken van crimineel gedrag weg
neemt of vermindert, zoals het bestaan van onge
controleerde machtscentra en -posities, gaten in 
de belastingwetgeving, (jeugd)werkloosheid, te 
lage uitkeringen . Want ook voor wetsovertredin
gen geldt, dat voorkomen beter is dan genezen. 
Crimineel gedrag moet echter ook als zodanig 
worden bestreden . 
De CPN hecht geen waarde aan het simplistisch 
geloof, dat de huidige criminaliteit alleen of voor
namelijk bestreden kan worden door nog een paar 
blikken agenten en rechters open te trekken, de 
straffen hoger te maken en meer gevangenissen 
te bouwen . 
De CPN stelt voor : 

1. Vereenvoudiging van de wetgeving zonder 
afbraak van de rechtsbescherming. 

2. De rechterlijke macht moet in kwalitatief en 
kwantitatief opzicht op peil worden gehou
den. Terugdringen van overbelasting van 
rechterlijke macht. De efficiency van de 
rechtspleging kan aanzienlijk worden ve r
hoogd. Procedures dienen waar mogelijk te 
worden geconcentreerd en vereenvoudigd, 
zonder dat dit ten koste gaat van de rechtspo
sitie van de burger. 

3. Om de grote fraude tegen te gaan moeten 
preventieve maatregelen worden genomen 
in de sfeer van het fiscale en vennootschaps
recht. Op de richting die is ingeslagen met 
de Wet ketenaansprakelijkheid en de overige 
(misbruik)wetgeving moet worden verder 
gegaan (onder andere regeling van persoon
lijke aansprakelijkheid van bestuurders van 
BV's) . 

4. Verbetering van voorlichting over rechtsple
ging. Geen verdere afbraak van het systeem 
van gefinancierde rechtshulp. Afschaffing 
van verplichte eigen bijdrage voor alle recht
hulpzoekenden . Aanspraak op rechtshulp 
moet worden uitgebreid tot buitenlanders 
(met of zonder geldige verblijfsvergunning) . 
Voorzieningen om de kwaliteit van de tolken 
in het strafproces te garanderen . 

5. De rol van het strafrecht dient zo beperkt 
mogelijk te blijven . De aanbevelingen van de 
commissie-Roethof met betrekking tot de 
'kleine criminaliteit' zijn in dit verband van 
groot belang . 

6. Verbetering van de positie van het slachtoffer 
van misdrijven door betere voorlichting en 
begeleiding door justitiële organen en verrui
ming van het schadefonds geweldsmisdrij
ven . De rechten van de verdachte mogen 
evenwel niet worden aangetast. 

7. Tegengaan van uitholling van de waarbor
gen in het strafproces en van de rechten van 
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verdachte en verdediging ; daarom grote te
rughoudendheid met het toelaten van ano
nieme getuigenverklaringen. 

8. Versterking van rechtspositie van degene 
om wiens uitlevering wordt gevraagd of 
w iens strafvervolging c.q. strafexecutie in 
Nederland wordt voortgezet. 

9. Terugdringen van de onvoorwaardelijke vrij 
heidsstraf door het uitbreiden van de be
staande mogelijkheden voor de toepassing 
van alternatieve straffen (dienstverlening). 

10. Verbetering van rechtspositie van gedeti
neerden (zowel van hen die voorlopig ge
hecht zijn als van hen die hun straf onder
gaan). evenals die van psychiatrische patiën
ten en van hen op wie de TBR-maatregel is 
toegepast ; met name op het punt van de 
privacy en de vrijheid van vereniging en ver
gadering . 

11. Afschaffing van de praktijk om de voorlopige 
hechtenis te doen ondergaan op politiebu
reaus in plaats van in Huizen van Bewaring . 

12. Geen verdere uitbreiding van het cellenbe
stand in gevangenissen zolang de noodzaak 
daartoe niet onomstotelijk vast komt te 
staan . Eventuele tekorten aan gevangenisca
paciteit niet opvangen door bouw van mas
sale gevangenendepots, maar bij voorkeur 
met behulp van kleine inrichtingen . 

13. Meer ruimte voor reclassering om daadwer
kelijk op te komen voor belangen van haar 
cliënten . 

14. Misdaadpreventie is van groot belang . De 
'kleine criminaliteit' moet bestreden worden 
teneinde de feitelijke veiligheid van burgers 
te versterken. Door zorgvuldige voorlichting 
dient te worden gewaakt voor overtrokken 
beeldvorming met betrekking tot omvang en 
ernst van de criminaliteit. 

15. Terugdringen van overbelasting van de poli
tie . Niet in de eerste plaats door het opvoeren 
van de sterkte; door verbetering van oplei
ding , interne organisatie en werkwijze van 
de politie kan meer tijd worden besteed aan 
preventie en opsporing van strafbare feiten 
en aan de dienstverlenende taak . 

16. Verbetering van opleiding en begeleiding 
van agenten die met straatsurveillance zijn 
belast. Het instituut van de 'wijkagent' moet 
waar mogelijk worden uitgebouwd en beter 
in de politieorganisatie worden geïntegreerd . 

17. Tegengaan van optreden van zogenaamde 
'burgerwachten' . 

18. Verscherping van opsporings- en vervol
gingsbeleid ten aanzien van organisaties die 
aanzetten tot rassenhaat. 

19. Verscherping van het opsporings- en vervol
gingsbeleid met betrekking tot (seksueel) 
geweld tegen vrouwen en meiden . 
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VI 

• 45 1 Tegen alle vormen van discriminatie 

Bestrijding van verschillende vormen van discri 
minatie is een wezenlijk onderdeel van elke demo
cratische politiek, en in het bijzonder van de com
munistische politiek. In onze samenleving worden 
nog steeds groepen mensen gediscrimineerd en 
achtergesteld op grond van hun werkelijke of 
denkbeeldige verschillen in huidskleur, nationali
teit, etnisch-culturele gewoonten, geslacht of sek
suele voorkeuren en praktijken . Dat is in strijd met 
de meest elementaire mensenrechten. Onver
draagzaamheid, discriminatie en superioriteits
denken moet door het overheidsbeleid krachtig 
worden bestreden . Het regeringsbeleid moet met 
name uiting geven aan de gelijkwaardigheid van 
alle in Nederland verblijvende burgers door het 
afschaffen van de bestaande rechtsongelijkheid 
en het opheffen van de sociaal-economische ach
terstelling . Dat vereist in elk geval een snelle in
voering van de Wet Gelijke Behandeling. Strijd 
voor gelijke rechten is van wezenlijk belang voor 
en moet samengaan met actieve bestrijding van 
racisme, fascisme, anti-semitisme, seksisme en 
homo-haat. 

• 46 2 Gelijke rechten voor migranten 

Er moeten maatregelen genomen worden die ge
richt zijn op opheffing van de achterstelling van 
migranten zowel op juridisch , sociaal en econo
misch terrein als op onderwijs en welzijn. Dit be
leid dient in overleg met organisaties van migran
ten tot stand te komen. Voor niet-Nederlanders 
discriminerende bepalingen in wet en regelgeving 
zullen op korte termijn moeten worden geschrapt. 
1. Het huidige vreemdelingenbeleid vormt een 

belangrijke barrière voor het versterken van 
de rechtspositie van de niet-Nederlanders, om
dat daarin de ongelijkheid van Nederlanders 
en niet-Nederlanders is vastgelegd. Niet natio
naliteit maar ingezetenschap zou doorslagge
vend moeten zijn voor het verkrijgen van in de 
Grondwet vastgelegde rechten. Migranten die 
duurzaam in Nederland verblijven (3 jaar) , zou
den dezelfde rechten moeten worden toebe
deeld als Nederlanders. 

2. Het actief en passief kiesrecht voor migranten 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1986 zal 
ook moeten gaan gelden voor verkiezingen 
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voor Provinciale Staten en Tweede Kamer. 
3. Het verblijf in Nederland dient niet afhankelijk 

te worden gemaakt van werk, inkomen, en 
verdienende partner of ouder; jongeren vanaf 
16 jaar en gehuwde vrouwen hebben recht op 
een zelfstandige verblijfsve,gunning . Aan de 
jacht op illegaal in Nederland verblijvende 
vreemdelingen dient een einde te worden ge
maakt; de legitimatieplicht voor buitenlanders 
op straat moet worden afgeschaft. Buitenlan
ders zonder verblijfsvergunning hebben recht 
op een juridisch zorgvuldige behandeling; zo
lang de aanvraag van een verblijfsvergunning 
in behandeling is, dient geen uitzetting plaats 
te vinden totdat alle procedures zijn afgehan
deld. De taken van de vreemdelingendienst 
moeten zover mogelijk worden overgedragen 
aan de gemeentelijke diensten . 

4. Afschaffing van l-novemberwet. 
5. In de sociale wetgeving moeten alle bepalin

gen die discriminerend werken ten opzichte 
van migranten verwijderd worden . Dit geldt 
met name voor de toepassing van de Algeme
ne Bijstandswet, maar ook voor de WWV, de 
volksverzekeringen, en het recht op een een
malige uitkering (waarbij geen rekening wordt 
gehouden met kinderen die in het buitenland 
onderhouden worden). Handhaving kinderbij
slag voor de in het buitenland wonende kinde
ren. Geen invoering van het woonlandbegin
sel , dat wil zeggen : uitkeringen moeten be
paald worden op grond van de levensstan
daard van het land waarin men werkt, of ge
werkt heeft. 

6. Het welzijns- en onderwijsbeleid moet uitgaan 
van respect voor de eigen cultuur en identiteit 
van verschillende groepen migranten. Catego
rale welzijnsvoorzieningen die door de ver
schillende groepen migranten zijn opgezet, 
hebben bestaansrecht naast de algemene 
voorzieningen (die meer toegankelijk gemaakt 
moeten worden). In het onderwijs moet ruimte 
zijn voor het beleven en ontwikkelen van de 
eigen culturele identiteit en taal van de ver
schillende groepen migranten. De rechtsposi
tie van buitenlandse leerkrachten dient verbe
terd te worden . Onderwijs in eigen taal en cul
tuur moet niet worden beperkt maar uitgebreid 
tot alle vormen van basis- en middelbaar on
derwijs, en georganiseerd voor álle in Neder-
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land aanwezige groepen migranten. De facili
teiten voor scholen met een hoog percentage 
migrantenkinderen moeten daarom worden 
uitgebreid. Buitenlandse jongeren dienen een 
zelfstandig recht op een studiebeurs te heb
ben . Erkenning van gelijkwaardige buitenland
se diploma's. 

7. Door de uitzichtloze positie waarin vele mi 
granten verkeren en het racisme is de behoefte 
aan remigratie (terugkeer) versterkt. Voorop 
moet staan dat de positie van migranten hier 
moet worden verbeterd . Geld uit de pot van 
het minderhedenbeleid moet dan ook niet ge
bruikt worden voor remigratie-faciliteiten . Re
migratie moet een volstrekt vrijwillige keuze 
zijn . Het recht op terugkeer voor migranten 
moet in de sociale wetgeving verankerd wor
den, zodat ouderen op basis van hun uitkering 
kunnen terugkeren naar hun land van her
komst, en jongeren in staat worden gesteld 
aan werkgelegenheidsprojecten in het land 
van herkomst deel te nemen. Omdat remigra
tie vaak grote risico's met zich meebrengt, 
moet het gedurende vijf jaar mogelijk blijven 
naar Nederland terug te gaan. 

• 47 3 Bestrijding van racisme 

De CPN is voor een actieve bestrijding van elke 
vorm van racisme, anti -semitisme en vreemdelin
genhaat. Zij pleit voor een verscherpte toepassing 
en waar nodig verbetering van de wetgeving om 
een effectief optreden tegen georganiseerde en 
ongeorganiseerde vormen van racisme mogelijk 
te maken . De CPN zet zich in voor de vorming van 
coalities van partijen, organisaties en personen 
tegen hedendaagse vormen van racisme, anti -se
mitisme en vreemdelingenhaat. Zij doet dit in 
nauwe samenwerking met de democratische or
ganisaties van buitenlanders. 
De CPN stelt voor : 
1. Verbod en ontbinding van organisaties die 

systematisch racistische propaganda versprei
den en racisme stimuleren (zoals Centrumpar
tij en Centrum-democraten) . 

2. Om racisme te bestrijden is een voortdurend 
en actief opsporings- en vervolgingsbeleid 
van het justitieel apparaat noodzakelijk. Groe
pen en organisaties, optredend namens een 
belanghebbende, moeten aangifte kunnen 
doen . Onafhankelijke meldpunten kunnen 
daarbij een belangrijke rol spelen . Politiekorp
sen moeten voorwaarden scheppen voor een 
zorgvuldige behandeling van aangiften . 

3. Mensen die zich bij de uitoefening van hun 
functie duidelijk discriminerend uitlaten of zo 
optreden, dienen uit de overheidsdienst te 
worden geweerd. 

4. Steun aan initiatieven ter bestrijding van racis
me, opgezet door democratische migrantenor-
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ganisaties, buurtorganisaties, vakbeweging, 
pol itieke partijen en/of anti -racismegroepen. 

• 48 4 Bestrijding van seksisme 

De CPN zet zich, in samenwerking met de vrou
wenbeweging , in voor actieve bestrijding van sek
sisme en vrouwenhaat. Prioriteiten zijn hierbij de 
strijd voor economische onafhankelijkheid van 
vrouwen en het bestrijden van seksueel geweld 
tegen vrouwen en meiden. Dit betekent met na
me: (1) Werken aan ve rwezenlijking van drasti
sche arbeidstijdverkorting en aan een randvoor
waardenbeleid dat mogelijkheden schept voor 
herverdeling van betaald en onbetaald werk. 
(2) Steunen van initiatieven ter bestrijding van 
seksueel geweld tegen vrouwen en meiden, en 
vrouwenmishandeling . 

• 49 5 Bestrijding van homo-discriminatie 

De CPN zet zich in voor actieve bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele voorkeur en 
praktijk, en van homo-haat. Zij doet dit in samen
werking met organisaties van homomannen en 
lesbische vrouwen . Dit betekent concreet : een 
grote inzet voor snelle totstandkoming van een 
Wet Gelijke Behandeling, bestrijden van stigmati
sering van AIDS-patiënten en bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 
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• 1 Het kan anders 

Alles verandert en de toekomst is niet zeker. Blind
varen op een dogmatisch politiek wereldbeeld is 
gevaarlijker dan oo it . Het kan anders in de poli
tiek : zo goed mogelijk de feiten onder ogen zien; 
op grond daarvan een duidelijke koers uitzetten ; 
nieuw opdoemende gevaren en kansen snel her
kennen en bereid zijn de koers tijdig bij te stellen als 
het nodig blijkt. Wie de dreigingen van gisteren 
tot inzet maakt van politieke strijd vandaag, mis
kent de gevaren die ons in de toekomst bedreigen. 
Onveranderlijk moet daarbij zijn: de zorg voor het 
lot van de mensen; het streven naar een waardig 
bestaan voor iedereen; het werken aan een sa
menleving in vrijheid, rechtvaardigheid en onder
ling respect; het zorgvuldig omgaan met de aarde 
en al haar levensvormen. 

Permanente hervorming 
Juist terwille van die onveranderlijke doeleinden 
in een wereld die steeds verandert, zullen er tel
kens opnieuw hervormingen nodig zijn. Gegroei
de situaties zijn daarbij niet heilig. Ook de meest 
vertrouwde gewoontewijsheden moeten waar 
het nodig is radicaal op de proef worden gesteld. 
Die aanpak vergt de inzet van alle beschikbare 
kennis en verbeeldingskracht, maar vergt ook dat 
elk resultaat wordt onderworpen aan open, demo
cratische discussies en besluiten. Democratie is 
het meest rechtvaardige stelsel van politieke be
sluitvorming. Het kan ook het meest doeltreffende 
zijn , als het tenminste gebruik maakt van zijn aan
geboren gevoeligheid voor verandering. 

Schijnzekerheden 
De historische hoofdstromingen in de Nederland
se politiek: liberalen, socialisten en christen-demo
craten, hebben elk op hun tijd belangrijke bijdra
gen geleverd aan de democratische hervormers
traditie. Die traditie is ook nu niet dood binnen de 
partijen die hun stempel dragen . Maar de oude, 
vertrouwde schijnzekerheden werken als rem. De 
antwoorden van gisteren worden te gemakkelijk 
van toepassing verklaard op de vragen van mor
gen. Er is vaak meer oog voor het merketiket op 
de fles dan voor de houdbaarheid van de medi
cijn . Het politieke stelsel met zijn antieke scheids
lijnen en zijn ondoorzichtige top vergroot de ver
starring en is voor hervormers nadelig . 
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Het oude spel 
D66 is nu twintig jaar een ontmoetingsplaats voor 
mensen die zich verzetten tegen de heersende 
politieke cultuur. Zij zijn van mening dat de zorg 
voor de mensen en het streven naar een goed 
ingerichte samenleving allang niet meer gebaat is 
bij voortzetting van het ideologische spel voor 
drie partijen, dat nog steeds de Nederlandse poli
tiek beheerst. Een grondregel van dat spel is im
mers de valse en onvruchtbare antithese tussen 
liberalisme en sociaal-democratie. Dat zijn in oor
sprong verwante denkwerelden, die ten onrechte 
in partijverband tegen elkaar worden opgezet. 
Daardoor worden de mensen en de ideeën uit 
elkaar gedreven, die elkaar juist nodig hebben om 
de problemen van deze tijd verstandig op te los
sen. 

Het meest urgent 
In de jaren die voor ons liggen zijn er van de vele 
doelstellingen die wij nastreven twee, die in ur
gentie en prioriteit boven de andere uitsteken, 
onder andere omdat zij beslissend zijn voor de 
mogelijkheden de andere vraagstukken tot een 
oplossing te brengen. Het terugdringen van de 
werkloosheid is de ene, het tot stand brengen van 
meer Europese samenwerking is de andere. De 
werkloosheid moet terug, omdat deze op het ni
veau waarop zij voorlopig dreigt te blijven de sa
menleving economisch, sociaal en cultureel ont
wricht. De Europese samenwerking moet vooruit, 
omdat in het licht van nieuwe wereldverhoudin
gen alleen in een hecht verband voor de Europese 
landen en dus ook Nederland de mogelijkheid ligt 
om het welvaartsniveau te verdedigen en vrede 
en veiligheid voor Europa beterte dienen. Europa 
is een nationaal belang. 

Werkloosheid 
De werkloosheid schommelt nog steeds rond de 
achthonderdduizend en behoort in procenten tot 
de hoogste van de Westerse landen . Elk jaar ko
men er vijftigduizend jonge werkzoekenden bij. Er 
moet alles aan worden gedaan om meer werk te 
scheppen en om meer banen te snijden uit het 
bestaande werk. Lukt dat niet, dan bezwijkt onze 
maatschappij. Daarom stelt dit programma de 
werkgelegenheid voorop. Het trekt daaruit ook de 
consequenties. 

De economische crisis maakt dat de verzor-
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gingsstaat soberder moet worden ingericht. Maar 
het uitgangspunt blijft, dat niemand uit de boot 
mag vallen door oorzaken buiten zijn of haar 
schuld . De staatsgemeenschap springt in de bres 
waar aan burgers levenskansen worden ontno
men. Zij garandeert hen geen gelijkheid, maar 
beschermt hen in hun ongelijkheid. Er mag geen 
rangenmaatschappij komen, met op de eerste 
rang burgers die werk hebben, gezond zijn en 
voor zichzelf kunnen opkomen en op de tweede 
rang burgers die geen werk hebben of die niet 
goed mee kunnen komen en daardoor geschokt 
worden in hun gevoel een zinvol bestaan te lei
den . Dat is de binnenkant van de crisis die door 
de politiek moet worden opgelost. 

Andere problemen 
Er zijn meer grote problemen . Er moet een beleid 
worden gevoerd, dat het milieu beschermt tegen 
verzuring en andere dreigingen, in weerwil van 
de internationale complicaties. In weerwil ook 
van het feit dat een schoon milieu, belang van 
allen, geen belang is van één der grote economi
sche belangengroepen in het bijzonder en daar
door steeds weer het kind van de som van hun 
rekeningen dreigt te worden . 

Er moet een zorgvuldige en afgewogen vredes
politiek worden uitgezet, temidden van grote on
zekerheden, onvoorstelbare gevaren en de soms 
hevige emoties die daarvan het begrijpelijke ge
volg zijn. Aan al die zaken en vele andere wordt 
in dit programma aandacht besteed. Maar aan 
alles vooraf gaat de roep om vernieuwing van de 
politieke cultuur. 

De macht en de mensen 
Men kan zich afvragen of het verantwoord is veel 
aandacht te geven aan politieke en staatkundige 
hervormingen in een tijd, waarin zoveel grote 
problemen dringend moeten worden opgelost. 
Het antwoord is ja, omdat de problemen mede zo 
groot zijn geworden door het tekortschieten van 
het bestuurssysteem. De gebeurtenissen rond de 
RSV-enquête hebben laten zien hoe slecht dat 
systeem nog luistert naar het roer. Dat was geen 
geval apart. Overal is er direct verband tussen het 
dagelijks lot van de mensen en de manier waarop 
het machtscircuit zich heeft ingericht en is gaan 
functioneren. Verbetering van dat lot is nauwelijks 
meer mogelijk zonder verbetering van het sys
teem . 

Daarom bevat dit verkiezingsprogramma behal
ve plannen voor werk en vrede, voor kwaliteit en 
voor eerlijk delen , ook ingrijpende voorstellen 
voor modernisering van politieke instellingen en 
procedures. We hebben een overheid nodig die 
niet alleen regels maakt en opdrachten uitdeelt, 
maar die ook oren heeft voor de bevindingen van 
haar eigen uitvoerders en die nauwlettend op de 
vingers wordt gekeken door de vertegenwoordi
gers van de burgers zelf. 
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D66 is een partij tussen de andere, zoekend 
naar verstandige oplossingen voor de problemen 
van de dag D66 is ook een partij tegenover de 
andere: een permanent signaal voor de noodzaak 
van fundamentele veranderingen in de politieke 
cultuur. 

• Dit verkiezingsprogramma is gebaseerd op het D66 Be
leidsprogramma 1986. 
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• 2 1.1 De structuren van de macht 

Onze parlementaire democratie is niet oud en ook 
niet af. In de jaren twintig mocht voor het eerst 
iedereen naar de stembus. Daarna kwam de crisis, 
de bezetting, de wederopbouw. En toen in de ja
ren zestig eindelijk normale omstandigheden le
ken aan te breken, kwamen er mensen die zeiden 
dat het tijd werd voor hervormingen. In D66 en 
ook daarbuiten. Ze vonden dat de dienst werd 
uitgemaakt door zwijgzame regenten. Besturen 
moest meer in het openbaar gebeuren en er 
moest verantwoording over worden afgelegd. Zij 
verzetten zich tegen de anonimiteit van de macht. 
Ze vonrJen ook dat negentiende-eeuwse politieke 
ideologieën en partijen en een negentiende
eeuws politiek systeem niet berekend waren op 
de nieuwe problemen die zich aandienden. 

Degenen die dat vonden, gaven op politiek ge
bied stem aan een ingrijpende en duurzame ver
andering die in die jaren plaatsgreep in de stijl 
van de samenleving. Die samenleving werd los
ser, vrijer, kritischer. De zuilen en andere traditio
nele gezagsstructuren verloren hun dwingende 
betekenis voor het denken en doen van de bur
gers. Mensen kwamen meer op zichzelf te staan. 

De kloof 
Maar wat er ook veranderde - niet de structuren 
van de macht. Die bogen wat mee en veerden 
terug zodra de mogelijkheid daartoe zich voor
deed. Wie macht heeft, ziet niet graag dat er ge
morreld wordt aan de basis van die macht. En de 
basis van de macht laat zich niet veranderen door 
wie zelf geen macht heeft. 

Het gevolg was niet dat alles bij het oude bleef 
- het werd erger. Als de politieke cultuur blijft 
hangen in oude vormen en gedachten, terwijl de 
samenleving zelf snel verandert, zal de politiek 
steeds minder in staat zijn praktische oplossingen 
voor maatschappelijke problemen te leveren. De 
anonimiteit van de macht werd de anonimiteit 
van de onmacht. De kloof tussen wet en werkelijk
heid wordt elk jaar breder. 

Regels en geld 
Zolang het goed ging met de welvaart viel dat 
niet zo op. Maar de crisis die kwam was niet van 
voorbijgaande aard. In de goede tijd hebben we 
een verzorgingsstaat opgebouwd die in veel op-
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Politieke vernieuwing 

zichten voorbeeldig was, maar met één beslis
send nadeel: hij bleek niet bestand tegen slecht 
weer. Ieder maatschappelijk probleem werd opge
lost - of opgeschoven - met behulp van veel geld, 
veel regels en weer een nieuwe overheidsdienst. 
De overheid werd de bestuurder van bijna de hele 
samenleving. 

Het geld is intussen aan het verdwijnen, maar 
de regels zijn gebleven. De bureaucratie neemt 
nog steeds toe, de centralisatie ook. De regels 
raakten met elkaar in de knoop, de coördinatiepro
blemen werden steeds groter. Die topzware, om
slachtige beslissingsmachinerie blijkt bovendien 
in toenemende mate onmachtig om de gevolgen 
van haar beslissingen te overzien, laat staan er 
rekening mee te houden. Zie de Oosterschelde
werken en vooral het drama van de RSV. 

Doen alsof 
We leven in het land van doen alsof. We doen 
alsof de verzorgingsstaat een stabiel bouwwerk is 
dat met wat stutten en bijspijkeren overeind kan 
blijven en verstikken zodoende het creatief naden
ken over alternatieven. We doen alsof de overheid 
nog steeds de bestuurder van de samenleving is, 
alsof de grote beslissingen nog steeds door de 
politiek worden genomen, terwijl de politiek al
lang de greep op de bureaucratie heeft verloren 
en de bureaucratie de greep op de werkelijkheid. 
De feiten kloppen niet meer met de pretenties. 

De burgers hebben het zicht op hun bestuur 
verloren. Het gevolg is, dat ze zich afkeren van de 
politiek en ook dat ze zich steeds minder van de 
regels aantrekken. 

Een ander patroon 
De massale werkloosheid verandert op zichzelf al 
het wezen van onze samenleving. Er groeit een 
klooftussen betaald werkenden en uitkeringstrek
kers. Steeds ingewikkelder regelingen zijn nodig 
om de eersten te belasten en de laatsten te contro
leren. Het systeem van lastenverdeling wordt in 
schijn steeds verfijnder, maar heeft steeds minder 
met de werkelijkheid te maken. Vaak zijn het de 
zwaksten - en de eerlijksten - die daarvan de dupe 
worden. 
Maar er zijn in de samenleving ook andere dingen 
gaande. Het patroon van het traditionele gezin, 
waarvan de man vanzelfsprekend de kost verdien
de voor vrouwen kinderen, is zeker niet verdwe-
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nen, maar het is wel zodanig afgekalfd dat het 
geen algemene norm meer is. Er is geen ander, 
even homogeen patroon voor in de plaats geko
men, maar een vloeiende veelvormigheid van 
onderlinge relaties, die zich niet laat vangen in 
uniforme, van het oude patroon afgeleide regels. 
Tenzij men ontoelaatbare pressie op het particu
liere leven van de burgers uitoefent. 

Ook de aard van het werk verandert. De indus
triële maatschappij met zijn overwegend duidelijk 
afgebakende, hiërarchische arbeidsverhoudingen 
ruimt het veld voor een door nieuwe technologie 
bepaald werkklimaat, dat eveneens vloeiend, 
veelvormig en moeilijk in vaste banen of patronen 
te vangen is. Wie het verdelingsprobleem in de 
samenleving zo rechtvaardig en doeltreffend mo
gelijk wil oplossen, zal met al deze ontwikkelingen 
rekening moeten houden. 

De samenhang 
Daarvoor is een samenhangende visie nodig. Het 
probleem is niet eens zozeer het verwerven van 
dat inzicht, maar het tot gelding brengen ervan. 
Dat wordt geblokkeerd door het systeem, door de 
manier waarop in onze samenleving besluiten tot 
stand komen . 

Elk probleem wordt in handzame stukjes gesne
den en onderworpen aan krachten en tegenkrach
ten, die om het hardst touwtrekken. Hoewel de 
discussie natuurlijk met argumenten wordt ge
voerd, beslissen in wezen niet de argumenten, 
maar de maatschappelijke krachtsinspanningen . 
Zijn die ongeveer gelijk, dan kan de oplossing 
maar op één plek gevonden worden : zo dicht mo
gelijk bij het midden . Het is louter toeval als in het 
midden ook de beste oplossing ligt. Het is even
zeer toeval als de deeloplossingen van een in 
stukjes geknipt probleem samen ook de totaalop
lossing voor het complexe probleem vormen. 
Vaak is dat niet zo. Iedereen ziet dat eigenlijk wel, 
maar samen blijken we niet in staat om het anders 
te doen. 

De politiek speelt mee 
In theorie is het de politiek - de partijen, de rege
ring, de volksvertegenwoordiging - die het starre 
evenwicht van belangengroepen zou moeten 
doorbreken. Maar in de praktijk lukt het niet om 
een beleid uit te zetten dat voortkomt uit een poli
tieke visie op het geheel van de samenleving. 

Voor een deel komt dat doordat partijprogram
ma's ook tot stand komen onder invloed van 
maatschappelijk touwtrekken . Ook politici worden 
meer aangezogen door deelbelangen dan door 
de algemene grote lijn . Maar er is nog een andere 
oorzaak. De politiek heeft haar eigen rollenspel. 
Een partij moet zo duidelijk mogelijk zijn, dat trekt 
kiezers en geeft macht. Duidelijkheid ontstaat 
door het zo krachtig mogelijk afzetten tegen de 
tegenpartij . 

Als er een probleem aan de orde komt, is de 

108 

verleiding groot om daarin dat aspect te belichten 
dat kan dienen ter onderscheiding van de politieke 
tegenstander. Die pakt op zijn beurt het andere 
einde van het touwen trekt zichzelf ook de duide
lijkheid in. 

Zo helpen partijen elkaar, maar wel ten koste 
van een afgewogen omschrijving van het vraag 
stuk en de oplossing daarvoor. Wanneer partijen 
samen in een regering komen, komt er een re
geerakkoord dat niet gaat over de beste oplos
sing, maar over het haalbare midden. 

Dat zijn de hoofdlijnen van de heersende politie
ke cultuur. Ze zijn herkenbaar en veel mensen 
binnen en buiten de politiek erkennen ze ook. Ze 
zijn diepgeworteld en moeilijk te veranderen . Nie
mand in de politiek kan zich er geheel aan onttrek
ken, ook D66 niet. Maar veranderen moeten ze . 
Anders kunnen de ogenschijnlijk dringender pro
blemen niet doeltreffend worden aangepakt. 

• 3 1.2 Macht en controle 

Ons stelsel van politiek en bestuur voldoet niet 
meer aan de eisen van een volwaardige democra
tie. Grote delen van het overheidsoptreden ont
trekken zich aan democratische controle, grote 
delen van het bestuursapparaat leiden een on
doorzichtig bestaan. Veel overheidsmaatregelen 
zijn meer een gevolg van autonome, bureaucrati
sche krachten dan van behoeften van de burgers. 
Onder druk van de huidige politieke cultuur zijn 
volksvertegenwoordigers gedwongen meer aan
dacht te besteden aan het overeind houden of 
onderuit halen van de regering, dan aan het vor
men van een afgewogen oordeel over de behoef
ten in de samenleving . 
De macht en het beleid van de regering berusten 
niet op een ondubbelzinnige uitspraak van de 
kiezer, maar op compromissen tussen parlemen
taire minderheden die samen een meerderheid 
vormen . Het moeizame resultaat van de onder
handelingen in de kabinetsformatie, het regeerak
koord, wordt belangrijker dan het vinden van 
doeltreffende oplossingen voor de maatschappe
lijke problemen . 

Fundamenteel 
D66 meent dat de posities van regering en parle
ment aan fundamentele herziening toe zijn. De 
controle op de macht moet vrijer komen te staan 
tegenover de macht zelf. Beide hebben hun eigen 
democratische mandaat nodig: iedere burger één 
stem voor de macht, één stem voor de controle 
op de macht. 
Onze voorstellen hiervoor zijn niet te verwezenlij
ken binnen de periode die door een verkiezings
programma wordt bestreken. 
Wel kan hun verwezenlijking dichterbij worden 
gebracht als ze in brede kring steun verwerven. 
Daarom zijn ze hier in beknopte vorm opgeno
men . Ze geven het perspectief aan van ons politie-
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ke handelen in dit opzicht. Het gaat om een sa
menstel van hervormingen en noodzakelijke cor
recties die logisch voortvloeien uit de oorspronke
lijke bedoeling van ons stelsel. 

Gekozen premier 
In de eerste plaats moet de controlerende functie 
van het parlement worden versterkt. Dat kan voor
al door het parlement te verlossen van de directe 
verantwoordelijkheid voor het formeren en aan 
de macht houden van een regering. 

Wij stellen daarom voor dat er aparte verkiezin 
gen komen voor de vorming van een regering . 
Directe verkiezing van de minister-president, die 
vervolgens zijn ministers aanwijst, elimineert de 
vertragende, verwarrende en ondemocratische 
kabinetsformatie en legt de vraag welke regering 
er moet komen daar waar hij uit democratisch 
oogpunt gezien thuishoort : bij de kiezers. 

Een gekozen premier moet de absolute meer
derheid van de kiezers achter zich hebben. Daar
om moet de verkiezingsprocedure voor de pre
mier voorzien in de mogelijkheid van twee ron
des. Volgens dit nieuwe stelsel kan Nederland 
binnen twee weken een nieuwe premier hebben, 
die bovendien beschikt over een werkelijke demo
cratische machtsbasis voor het vormen van een 
regering . 

Een gekozen premier betekent niet, dat regering 
en parlement volkomen los van elkaar komen te 
staan . De volksvertegenwoordiging behoudt de 
mogelijkheid om een regering naar huis te sturen, 
mits dit haar uitdrukkelij ke bedoeling is. Omge
keerd houdt de regering het recht af te treden . In 
beide gevallen moeten nieuwe verkiezingen wor
den uitgeschreven. 

Districtenstelsel 
In de tweede plaats vindt D66 dat de band tussen 
kiezer en gekozene in het parlement moet worden 
versterkt. Dat kan door een meervoudig districten
stelsel in te voeren . Daarin kiezen de burgers per 
district een aantal afgevaardigden . Deze zullen 
voor hun verkiezing minder afhankelijk zijn van 
de overtuigingskracht van hun lijsttrekker en meer 
zijn aangewezen op hun eigen overtuigingskracht 
bij de kiezers van hun district. Ze zullen minder 
sterk de zuigkracht van hun specialisme ondervin
den en zich breder moeten oriënteren op de con 
crete maatschappelijke knelpunten zoals die in 
hun district tot uiting komen . Hun band met de 
kiezers zal directer zijn , hun onafhankelijkheid ten 
opzichte van onpersoonlijke structuren groter. 
Daardoor zullen ze beter zijn toegerust voor hun 
taak van toezichthouders op de macht. 

Voor beide veranderingen zijn grondwetswijzi
gingen nodig. Dat is een omvangrijk proces, waar
voor een zeer brede steun (2 /3) van het parlement 
en dus van de kiezers nodig is. In onze visie han
gen beide plannen onverbrekelijk met elkaar sa 
men . Het invoeren van een gekozen premier zon-
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der een nieuw kiesstelsel of omgekeerd is niet 
zinvol en bovendien verwarrend ten opzichte van 
de huidige situatie . 

De korte termijn 
Ook op de korte termijn moet gewerkt worden 
aan versterking van de controlefunctie van de 
volksvertegenwoordiging. Het parlement moet 
voorkomen dat regels ontstaan of in stand blijven 
waaraan geen behoefte meer bestaat of die slecht 
functioneren. Het mist echter feitelijke kennis van 
zaken en dreigt meegezogen te worden in de ge
f ragmenteerde, sectorgewijze behandeling van 
voorstellen. 

Parlementair instituut 
Het parlement moet daarom de bevoegdheid en 
het budget krijgen om een eigen onderzoeksinsti
tuut in het leven te roepen, dat los van ambtelijke 
bindingen de maatschappelijke uitwerking en 
houdbaarheid van allerlei regels naspeurt. De ei
gen informatieverwerving van het parlement, bui
ten de regering om, die thans alleen fragmenta
risch door de afzonderlijke fracties geschiedt, zou 
daardoor een belangrijke, gebundelde aanvulling 
krijgen. Het instituut hoeft niet zwaar te worden 
opgetuigd. Het kan de uitvoering van bepaald 
onderzoek uitbesteden aan bestaande instellin
gen. 

Een vergelijkbare mogelijkheid dient te worden 
geschapen voor gemeenteraden en provinciale 
staten . 

Wetgeving 
Bij de totstandkoming van nieuwe regels zal het 
parlement erop moeten toezien dat deze in de 
praktijk uitvoerbaar zijn en niet leiden tot onaan
vaardbare inbreuken op de persoonlijke levens
sfeer van burgers oftot andere ongewenste maat
schappelijke effecten. Via enquêtes onder betrok
kenen kan het parlement daarvan een beeld krij
gen. 
Uit het oogpunt van democratie moet de volksver
tegenwoordiging de overdracht van regelgevende 
bevoegdheid aan de regering kritisch bezien en 
waar mogelijk aan banden leggen. Voor de kwali 
teit van de wetgeving is het nuttig dat in de Twee
de Kamer een Vaste Commissie voor de wetge
ving wetsvoorstellen en amendementen toetst op 
zorgvuldigheid en beginselen van behoorlijke re
gelgeving . 

Referendum 
Geheel onafhankelijk van de noodzakelijk geachte 
fundamentele herziening van de posities en ver
kiezing van regering en parlement stelt D66 zich 
in beginsel positief op ten opzichte van het invoe
ren van de mogelijkheid tot het houden van refe
renda op landelijk, provinciaal en plaatselijk ni
veau . Hierdoor kunnen de onvolkomenheden van 
het vertegenwoordigend stelsel enigermate wor-
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den gecorrigeerd en wordt de politieke participa
tie van burgers gestimuleerd. 

Op landelijk niveau wordt gedacht aan een cor
rigerend wetgevingsreferendum. 
Op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn ver
schillende - ook verderstrekkende - vormen van 
referenda denkbaar, mede omdat de raden en 
staten niet alleen een taak op het gebied van de 
wetgeving hebben, maar ook op het gebied van 
het bestuur. Bovendien zijn de problemen veelal 
kleinschaliger. 
D66 zal deze gedachten op korte termijn nader 
uitwerken . 

• 4 1.3 Decentralisatie 

Een tweede hoofdlijn in het streven naar vernieu
wing van het politieke bestel is de eis van decen
tralisatie. D66 maakt daar ernst mee, ook in de 
komende jaren. De besluitvorming moet naar het 
niveau dat zo dicht mogelijk ligt bij de mensen 
om wie het gaat. Tegen de consequente uitvoe
ring van die gedachte bestaat veel weerstand : 
ook hier ondergraaft de macht niet graag de eigen 
basis. Er zijn ook goede redenen om weloverwo
gen te werk te gaan. Maar het belang van het idee 
is te groot om het in mooie woorden te laten 
stranden. 

Omkeren 
De laatste jaren zijn de lokale overheden in hun 
verhouding tot het rijk flink achteruitgezet: be
stuurlijk door de voortschrijdende centralisatie en 
financieel doordat zij - als wèl wordt gedecentra
liseerd - een meer dan evenredig deel van de 
bezuinigingen te dragen hebben gekregen. De 
macht van de centrale overheid groeit; daarbij 
lijkt zij steeds minder in staat tot snijden in eigen 
vlees. Deze ontwikkeling moet worden omge
keerd . Zoveel mogelijk taken moeten worden ge
decentraliseerd naar het gemeentelijk niveau, dat 
uiteraard de middelen moet krijgen om ze uit te 
voeren. 

Vier elementen 
Er lijkt een bijna natuurlijk verband te bestaan 
tussen de hoeveelheid geproduceerde regels, de 
hoeveelheid ambtenaren, de bestuurlijke centrali
satie en de financiële centralisatie . Wie in deze 
situatie wijzigingen wil aanbrengen zal dit met 
alle vier de elementen tegelijk moeten doen. D66 
stelt daarom de komende regeringsperiode twee 
maatregelen voor: 
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vermindering van de hoeveelheid rijksambte
naren en daarmede capaciteit om centrale re
gels te maken; 
versterking van de positie van de gemeenten 
door verruiming van bevoegdheden en bud
get. 

Taakstelling 
Als indicatieve taakstelling dient een jaarlijkse 
vermindering van het aantal arbeidsjaren van de 
rijksoverheid met 4% in het regeerakkoord te wor
den opgenomen . Het accent zal dan moeten lig
gen op vermindering van het aantal rijksambtena
ren op centraal beleids- en controleniveau. 

Deze reductie hoeft niet te leiden tot ontslagen, 
omdat de door ons voorgestane arbeidsduurver
korting met herbezetting van bijvoorbeeld 50% 
leidt tot een vermindering van het aantal arbeids
plaatsen bij de rijksoverheid met per saldo ca. 
1 '12% per jaar en het natuurlijk verloop in de rijks
dienst gemiddeld 5 à 6% per jaar bedraagt. 

Versterking van de financiële positie van ge
meenten zal leiden tot een grotere bestuurlijke 
vrijheid . Daartoe dient in het regeerakkoord taak
stellend te worden opgenomen dat, uitgaande 
van een stabilisatie van het volume van de totale 
collectieve uitgaven, het volume-accres van de 
algemene uitkeringen uit het gemeentefonds ten
minste 1 % per jaar zal bedragen. Bovendien dient 
de stijging van de bijstandskosten voor de ge
meenten door het rijk voor 100% te worden ver
goed. 

De bedoeling van een dergelijke operatIe is niet 
om zonder meer financiële middelen naar de ge
meenten te laten vloeien, maar om de nodige 
financiële middelen ter beschikking te stellen voor 
de gewenste uitbreiding van taken. Bezuinigingen 
blijven nodig, maar ze mogen niet meer oneven
redig worden afgewenteld op de lagere overhe
den. 
De groei van het gemeentefonds zal budgettair 
neutraal moeten worden uitgevoerd en gaat dus 
ten laste van de rijksbegroting. 

De sanering van specifieke uitkeringen moet 
worden voortgezet. 

Ten slotte zal de bestuurlijke vrijheid ook an
derszins moeten worden bevorderd. De wetge
ving moet daarop kritisch worden bezien, het toe
zicht in al zijn vormen wordt verminderd en het 
bestuur per circulaire aanzienlijk worden terugge
drongen. 

Uitvoering op armlengte 
Voorts zou een verkleining van de departementen 
mogelijk kunnen worden door een betere schei
ding tussen de beleidsvormende en uitvoerende 
departementsonderdelen. De uitvoerende onder
delen dienen zoveel mogelijk op armlengte van 
de overheid gebracht te worden, bij voorkeur in 
bestaande diensten of organisaties. Uiteraard 
moet daarbij de politieke verantwoordelijkheid op 
hoofdlijnen gewaarborgd blijven. 

Gemeentewet 
Er dient een eind te komen aan de situatie dat 
voor alle gemeenten dezelfde wettelijke maatre
gelen gelden. De praktijk heeft allang uitgewezen 
dat gemeenten met enkele duizenden inwoners 

D66: 4 



niet volgens hetzelfde model kunnen worden be
stuurd als een gemeente met honderdduizenden 
inwoners. In de Gemeentewet moet daarom de 
mogelijkheid worden geschapen om aan deze 
verschillen tegemoet te komen. Voor de grootste 
gemeenten moet gedacht worden aan een apart 
statuut dat de rechtstreekse relatie (niet via de 
provincie) regelt tussen deze gemeenten en het 
rijk. 

Gemeentebestuur 
Onverminderd het streven naar doeltreffende de
centralisatie van taken naar de gemeente, dient 
ook met kracht te worden gewerkt aan de gewen
ste hervorming van het gemeentelijk bestuursni
veau. Het primaat van de gemeenteraad moet 
zoveel mogelijk tot zijn recht komen, onder meer 
door de gemeenteraad waar mogelijk zelf te laten 
beslissen welke taken hij zelf uitvoert en welke hij 
overdraagt aan burgemeester en wethouders. 
D66 ziet de door de gemeenteraad zelf aangewe
zen burgemeester als het sluitstuk van decentrali
satie. 
In verband met de tijdsindeling, tijdsbesteding en 
beloning van bestuursfuncties op gemeentelijk 
niveau is deelname daaraan voor vele burgers in 
de praktijk moeilijk te realiseren . Bovendien wor
den wethouders uit het midden van de gemeente
raad aangewezen. Daardoor vervaagt ook de 
scheiding tussen uitoefening van de macht en de 
controle daarop. 
D66 stelt daarom voor dat wethouders van buiten 
de gemeenteraad kunnen worden aangewezen. 
Hetzelfde stelt D66 voor op provinciaal niveau, 
zodat gedeputeerden van buiten de Staten kun
nen worden aangewezen. 

• 5 1.4 Koninkrijkszaken: de Antillen 

Ook in het koninkrijksverband zijn ingrijpende 
politieke en staatkundige veranderingen aan de 
orde. Bij het beleid ten opzichte van de Nederland
se Antillen en Aruba gaat D66 er van uit, dat er 
een waardevolle historische en maatschappelijke 
band tussen Nederland en deze eilanden bestaat. 

Ten aanzien van een eventuele onafhankelijk
heid moet onderscheid worden gemaakt tussen 
formeel en feitelijk. Gegeven de omvang en de 
ligging van de eilanden kan een formele onafhan
kelijkheid licht tot nieuwe, ongewenste inmenging 
van buitenaf of tot interne verstoringen leiden . 
Het streven moet gericht zijn op zo groot mogelij
ke feitelijke zelfstandigheid, ook indien dat een 
voortgaande reële band met Nederland zou bete
kenen. De uitgesproken wil van de bevolking van 
de Nederlandse Antillen en Aruba zal daarbij 
zwaar wegen. 

Economie 
Willen de Nederlandse Antillen en Aruba in de 
nabije toekomst een sterke verarming ontlopen 
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dan zullen structureel nieuwe bronnen van inkom
sten moeten worden aangeboord. Het toerisme 
vanuit Europa kan worden gestimuleerd door con
currerende tarieven in de luchtvaart. Bij de beste
ding van de financiële hulp uit Nederland moet de 
nadruk liggen op structurele projecten onder des
kundige leiding, met grote aandacht voor onder
houd en nazorg. 
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• 6 In de afgelopen jaren ging het financie
ringstekort omlaag en de winst, vooral in de ex
port, omhoog. Maar de werkloosheid groeide on
barmhartig. Mogelijk is nu een stabilisatie ingetre
den, maar dan wel op een duizeligwekkend hoog 
niveau. Uitzicht op aanmerkelijke vermindering 
geeft de zittende regering niet. In plaats van de 
stoot te geven tot de oplossing van het werkloos
heidsprobleem, probeert ze het steeds meer door 
te schuiven naar de organisaties van werkgevers 
en werknemers. Dat kan zo niet. 

Het werkgelegenheidsbeleid heeft het afgelegd 
tegen de bezuinigingen, dat blijkt uit alles. Ambte
naren en trendvolgers hebben terwille van de 
bezuiniging zoveel ingeleverd, dat nieuwe offers 
terwille van de arbeidstijdverkorting uiterst zwaar 
zouden vallen. Uitkeringsgerechtigden zagen hun 
inkomen steeds opnieuw gekort, zonder dat daar 
een grotere kans om aan de slag te komen door 
herverdeling van werk tegenover stond. 

Veranderingen 
De zittende regering heeft bovendien veel te wei
nig oog gehad voor ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen, zoals de sterk toenemende ver
scheidenheid in de wijze waarop mensen leven, 
wonen en werken. Het aantal alleenwonenden en 
ongehuwd samenwonenden is sterk gegroeid. 
Steeds meer vrouwen, gehuwd en ongehuwd, 
zijn buitenshuis werkzaam. Er komen steeds meer 
deeltijdbanen en andere afwijkingen van het geijk
te arbeidspatroon. 

Dit zijn positieve ontwikkelingen, die de keuze
vrijheid van mensen sterk vergroten. De zittende 
regering heeft ze echter eerder tegengewerkt dan 
bevorderd, o.a. door de invoering van ingewikkel
de regelingen ten aanzien van voordeurdelers en 
tweeverdieners, regelingen die nog lijken uit te 
gaan van de algemene geldigheid van traditionele 
patronen. Ook uit dit oogpunt is het betreurens
waardig dat de herverdeling van werk onvoldoen
de is gestimuleerd. 

Ook de te verwachten technologische vernieu
wing zal grote maatschappelijke gevolgen heb
ben. Zowel werk als vrije tijd zullen veelal een 
andere inhoud krijgen. Op allerlei gebied komt er 
meer keuze, verschil en afwisseling. De individua
lisering zal voortgaan, in de sociale zekerheid, bij 
de arbeidsvoorwaarden en bij pensioenregelin
gen. Dat vergt grotere soepelheid in het over-

112 

Sociaal-economisch 
beleid 

heidsbeleid en ook meer maatwerk, hetgeen on
der meer inhoudt dat besluiten dichter bij de bur
ger worden genomen. Naarmate de samenleving 
sneller verandert, weegt de verantwoordelijkheid 
zwaarder voor de bescherming van wie achterop 
raakt. 

De veranderlijke samenleving leidt tot een sterk 
toenemende behoefte aan her- en bijscholing. 
Ondanks de hoge werkloosheid zijn er nu al tekor
ten aan geschoolde arbeidskrachten in bepaalde 
sectoren, zoals informatica. Ook zijn de omstan
digheden gunstig voor het stimuleren van nieuwe 
bedrijvigheid in kleine en middelgrote onderne
mingen. Er liggen hier de komende jaren enorme 
mogelijkheden voor het terugdringen van de 
werkloosheid. 

Voorts zijn de economische activiteiten niet ge
lijkmatig gespreid over ons land, zij zijn voor een 
groot deel geconcentreerd in de Randstad. De 
regio's bevinden zich daardoor in een nadelige 
positie. Zij ondervinden als eerste de nadelen van 
een economische teruggang en een economische 
opleving is in de regio's het laatst merkbaar. Blij
vende steun is daarom, vanwege deze nog steeds 
bestaande ongelijkheid, noodzakelijk. 
Ten slotte is het realistisch ervan uit te gaan, dat 
talrijke langdurig werklozen zelfs bij een algeme
ne economische opleving niet vanzelf weer aan 
de slag komen. D66 zal zich daarbij niet neerleg
gen. 

• 7 11.1 Hoofddoelstelling: werkgelegenheid 

De belangrijkste doelstelling voor het sociaal-eco
nomisch beleid in de komende regeringsperiode 
is voor D66 het terugdringen van de werkloos
heid. Het financiële en fiscale beleid, het industrie
en technologiebeleid, het inkomensbeleid en het 
arbeidsmarktbeleid dienen het werkgelegenheids
beleid te ondersteunen. 
Selectiviteit in het nastreven van economische 
groei is daarbij van belang. 

Drie problemen 
Bij de oplossing van de werkloosheid gaat het om 
drie problemen. In de eerste plaats moeten er 
zoveel mogelijk nieuwe banen komen. Dat kan 
door verlaging van de arbeidskosten, door stimu
lering van het ontstaan van nieuwe bedrijven door 
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middel van een krachtig industrie- en technologie
beleid , en door het op peil houden van de binnen
landse bestedingen door bescherming van de 
koopkracht. 
Ten tweede moeten die banen ook daadwerkelijk 
worden bezet. Het wordt steeds duidelijker dat 
daartoe in samenwerking met het bedrijfsleven 
en de overheid een grootscheepse inhaalpoging 
moet plaats vinden op het gebied van om-, her
en bijscholing van werklozen en werkenden. Het 
belang hiervan is tot nu toe door de betrokken 
partijen schromelijk onderschat. 

Ten derde moet de herverdeling van werk 
krachtiger worden aangepakt. Juist nu dit proces 
door belangentegenstellingen en technische pro
blemen tempo dreigt te verliezen, dient de over
heid vanuit haar algemene verantwoordelijkheid 
alles op alles te zetten om meer voortgang te be
reiken. Herverdeling van werk is een onmisbaar 
onderdeel van het werkgelegenheidsbeleid. 

Een echt contract 
De maatregelen die hieronder voor het werkgele
genheidsbeleid worden opgesomd, vormen dan 
ook een onlosmakelijk geheel. Als het onmogelijk 
wordt in onze maatschappij overeenstemming te 
bereiken over de uitvoering van cruciale onderde
len van het beleid, staan automatisch ook de aa rd 
en intensiteit van andere onderdelen ter discussie. 
Het is tegen deze achtergrond, dat in dit program
ma groot belang wordt toegekend aan het berei
ken van een sociaal contract tussen overheid en 
werkgevers- en werknemersorganisaties. Dat is 
geen verschuiven van verantwoordelijkheid . Er is 
naar onze mening een echt contract nodig, waarin 
de betrokken partijen in een proces van geven en 
nemen erin slagen om de noodzakelijke balans in 
het sociaal-economisch beleid te brengen, zodat 
onze samenleving sociaal -economische dynamiek 
kan hervinden. 

Keuzevrijheid 
Binnen deze hoofddoelstelling wil D66 zoveel mo
gelijk recht doen aan een ander uitgangspunt voor 
het beleid , namelijk de vergroting van de keuze
vrijheid en de financiële zelfstandigheid van ieder 
mens, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, sa
menwonend of alleenstaand . Op grond van die 
doelstell ing is D66 voorstander van een zo groot 
mogelijke individualisering van belastingheffing, 
sociale zekerheid en pensioenen. Daarbij hoort 
een rechtvaardig , betaalbaar en doorzichtig stel 
sel van sociale zekerheid en in het bijzonder de 
handhaving van de koopkracht van de minimum
uitkeringen . Het belastingstelsel moet sterk wor
den vereenvoudigd. 

• 8 11.2 Het sociale contract 

De centrale overheid en de werkgevers- en werk
nemersorganisaties horen samen op te komen 
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voor versterking en verbreding van het econo
misch herstel en afbraak van de werkloosheid . 
Daartoe dient tussen overheid en werkgevers- en 
werknemersorganisaties een meerjarig sociaal 
contract te worden afgesloten, waarin globale, 
landelijke afspraken zijn neergelegd over loonma
tiging, arbeidsmarktbeleid, herverdeling van ar
beid en verlaging van belasting- en premiedruk. 
De nadere invulling van deze landelijke afspraken 
geschiedt zoveel mogelijk decentraal, d.w.z. op 
het niveau van het bedrijfstakken en ondernemin
gen . 

Samenhangende elementen 
Het sociaal contract wordt gekenmerkt door vier 
onderling samenhangende elementen : 

Tussen de drie partners wordt een terugdrin 
ging van de werktijd - gedifferentieerd naar 
bedrijfstak - van gemiddeld 10% in vier jaar 
afgesproken . 
De overeenkomstige bruto inkomensvermin
dering, die hierdoor voor de werknemers ont
staat, wordt gecompenseerd door belasting
verlaging, zodat de koopkracht op peil blijft. 
De ondernemingen verplichten zich tot het 
bestemmen van een vast percentage van de 
loonruimte voor het inrichten van om-, her- en 
bijscholingscursussen, die bedrijfstakgewijs in 
samenwerking met vakbonden (en overheid) 
worden opgezet. (In West-Duitsland is zo 'n 
regeling , 0.6% van de loonsom, bij wet ver
plicht.) 
De financiële ruimte voor de werkgevers wordt 
vergroot door verlaging van de premies voor 
de volksverzekeringen. 

Strikte relatie 
Door de belastingverlaging strikt te relateren aan 
de arbeidsduurverkorting, kan de regering maxi 
male druk uitoefenen op de totstandkoming van 
een sociaal contract in de gewenste zin . 
Wanneer een sociaal contract niet tot stand zou 
komen moet niet worden uitgesloten dat het pak
ket van maatregelen in een uiterste geval bij wet 
wordt afgedwongen . Daarbij zal ook dan zoveel 
mogelijk rekening moeten worden gehouden met 
de in 11.9 genoemde voorwaarden. 
Indien desalniettemin arbeidsduurverkorting 
langs welke weg dan ook toch niet zou kunnen 
worden gerealiseerd, moet ervan worden uitge
gaan , dat door de hoge werkloosheid het beslag 
op de algemene middelen dusdanig groot blijft, 
dat een vermindering van de belastingontvang
sten niet meer mogelijk is. 

• 9 11.3 De overheidsuitgaven 

Stabiliseren 
Het totaal van de overheidsuitgaven, inclusief de 
rentelasten op de staatsschuld, dient in de komen
de kabinetsperiode op het huidige volumeniveau 
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te worden gestabiliseerd. De ruimte, die als ge
volg van economische groei ontstaat, wordt in de 
eerste plaats gereserveerd voor een jaarlijkse ver
laging van belasting- en premiedruk met 2 à 4 
miljard gulden, ter stimulering van de arbeidstijd
verkorting. Daarnaast wordt deze ruimte ook ge
bruikt voor een geleidelijke verdere verlaging van 
financieringstekort van de rijksoverheid met ge
middeld 0,5% van het nationaal inkomen per jaar. 
Deze verlaging van het tekort vormt geen doel op 
zichzelf, maar is nodig om de steeds sterkere ver
dringing van overheidsuitgaven door stijgende 
rentelasten te beperken. Het tempo van de verla
ging van het tekort moet bovendien worden afge
stemd op de noodzaak van een internationaal 
gecoördineerd conjunctuurbeleid. 

Structureel begrotingsbeleid 
D66 bepleit herinvoering van het structureel be
grotingsbeleid als onderdeel van het beleid ge
richt op economisch herstel. 
In de afgelopen jaren heeft het feitelijk financie
ringstekort teveel centraal gestaan, waardoor 
voortdurend tussentijds werd omgebogen. Dat 
leidde tot verscherping van conjuncturele schom
melingen in plaats van tot de gewenste compen
satie ervan langs de weg van het uitgezette meer
jarige begrotingsbeleid. 

Doelmatigheid 
Het proces van heroverweging van bestaande 
overheidstaken dient te worden voortgezet. Door 
voor bepaalde, minder urgente taken minder geld 
uit te trekken, respectievelijk te besluiten tot priva
tisering, wordt de ruimte gevonden voor de finan
ciering van nieuw beleid, respectievelijk het ver
hogen van de budgetten voor andere overheids
taken. 

In dit kader dient met prioriteit te worden nage
gaan hoe de doelmatigheid van het overheidsbe
heer op de verschillende departementen kan wor
den verbeterd. Waar nodig dient daartoe gebruik 
te worden gemaakt van de inschakeling van parti
culiere adviesbureaus, waarvan de adviezen 
openbaar worden gemaakt en met de Tweede 
Kamer worden besproken. 

• 10 11.4 Nieuwe werkgelegenheid 

Het tot stand komen van nieuwe werkgelegenheid 
dient te worden bevorderd door stimulering van 
bedrijvigheid, door het industrie- en technologie
beleid, door verbetering van de aansluiting van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en (ook) 
door verlaging van de arbeidskosten. 

Arbeidskosten 
De verlaging van arbeidskosten dient langs ver
schillende wegen te worden nagestreefd. In de 
eerste plaats via verlaging van de belasting- en 
premiedruk, waardoor tevens een bijdrage wordt 
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geleverd aan het terugdringen van het grijze en 
zwarte circuit. In de tweede plaats door verlaging 
van de relatieve premiedruk op arbeidsintensieve 
bedrijven door de werkgeverspremies voor de 
volksverzekeringen niet langer te heffen op basis 
van de loonsom, maar van de toegevoegde waar
de. In de derde plaats door de BTW op dienstver
lening te laten plaatsvinden volgens het lage ta
rief. 

Arbeidsmarkt 
Ter vergroting van de flexibiliteit op de arbeids
markt dienen de mogelijkheden om werknemers 
in tijdelijke dienst te nemen, indien de aard van 
het werk dat vraagt, verruimd te worden. De maat
schappelijke positie van mensen die thuiswerken 
of op afroepcontract, dient beschermd te worden. 
Ook moet aan uitzendbureaus, die nu vaak funge
ren als smeerolie van de arbeidsmarkt en aan 
behoeften van werkgevers èn werknemers tege
moet komen, een belangrijke aanvullende rol bij 
de arbeidsbemiddeling worden toegekend. Be
staande (wettelijke) belemmeringen ten aanzien 
van de tijdsduur dienen kritisch te worden bezien 
op hun functionaliteit. 

Arbeidsbureaus 
De mobiliteit op de arbeidsmarkt dient te worden 
bevorderd door aan werkgevers- en werknemers
organisaties èn aan de overheid een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid toe te kennen voor het func
tioneren van de Gewestelijke Arbeidsbureaus. De 
beslissingsbevoegdheid wordt daarbij gedecen
traliseerd naar het (regionale) niveau van de ar
beidsbureaus. De zorg van de overheid richt zich 
in dit kader vooral op de kwetsbare groepen op 
de arbeidsmarkt. 

Kwetsbare groepen 
Voor vrouwen die op de arbeidsmarkt willen 
(her)intreden is uitbreiding van de mogelijkheden 
voor kinderopvang en invoering van een wettelij
ke regeling voor ouderschapsverlof nodig. 
Uitbreiding van de mogelijkheden voor kinderop
vang en de invoering van een wettelijke regeling 
voor ouderschapsverlof. 

Voor jongeren wordt het beleid ten aanzien van 
specifieke projecten, inclusief het daarvoor be
schikbare budget, gedecentraliseerd. (Zie ook 
111.8.) 

Voor ouderen worden de vervroegde uittre
dingsregelingen vervangen door een systeem 
van flexibele pensionering. De vakkennis van ou
deren dient later te worden benut door inschake
ling bij de begeleiding van jongeren projecten. 

Voor langdurig werklozen worden meer terug
ploegprogramma's opgezet. Hierbij worden pro
jecten, met name bij groot onderhoud van wonin
gen, monumentenzorg en grond-, weg- en water
bouw, gedeeltelijk gefinancierd met uit te sparen 
uitkeringen en fiscale inkomsten. De uitvoering 
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vindt plaats op regionaal of lokaal niveau. 
De kansen voor gedeeltelijk arbeidsongeschik

ten worden verg root door werkgevers, waaronder 
de overheid, te verplichten om 5% gedeeltelijk-ar
beidsongeschikte werknemers in dienst te nemen. 

Ten slotte is het voor de mobiliteit van de ar
beidsmarkt van belang dat zo spoedig mogelijk 
de problematiek van de pensioenpremie wordt 
opgelost (zie par. 11.13). 

Om-, her- en bijscholing 
Om-, her- en bijscholing is van vitaal belang voor 
een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt. De volgende maatregelen zijn in 
dit verband nodig. 
- Voor vrouwen die op de arbeidsmarkt willen 

(her)intreden is intensivering van scholings
programma's nodig . 
Het bedrijfsleven dient nauw betrokken te zijn 
bij beslissingen over opzet en inrichting van 
het reguliere onderwijs. 
Grootscheepse om- en bijscholingsprogram
ma's dienen te worden gestart onder de geza
menlijke verantwoordelijkheid van overheid 
en organisaties van het bedrijfsleven . In deze 
programma's moet uitdrukkelijk aandacht wor
den besteed aan de kwaliteit van het werk en 
de organisatie ervan. Extra overheidsinspan
ning is vereist om langdurig werklozen weer 
bij het arbeidsproces te betrekken. Tevens 
moet scholing van vrouwen in wat algemeen 
als mannenberoepen worden beschouwd ac
tief worden gestimuleerd . 
Werkgevers- en werknemersorganisaties die
nen mede in het kader van arbeidsduurverkor
ting afspraken te maken over periodiek bij
scholingsverlof, dat werknemers in staat stelt 
nieuwe (technologische) ontwikkelingen bij te 
houden. 
Voor werklozen van alle opleidingsniveaus 
wordt onder bepaalde omstandigheden scho
ling met behoud van uitkering mogelijk ge
maakt, waardoor de actieve sollicitatieplicht 
komt te vervallen . 
Aan langdurig werklozen tot 45 jaar kan de 
verplichting tot om- en bijscholing worden 
opgelegd als voorwaarde voor het behouden 
van een volledige uitkering . 

• 11 11.5 Industrie- en technologiebeleid 

Europees 
Een krachtig Europees industrie- en technologie
beleid is een dwingende noodzaak voor de toe
komst van ons land . Alleen via een gebundelde 
inspanning op Europees niveau zal het mogelijk 
zijn de huidige achterstand op de Verenigde Sta
ten en Japan te verkleinen . Een eerste voorwaar
de daarvoor is het zo snel mogelijk tot stand bren
gen van één Europese thuismarkt via opheffing 
van bestaande handelsbelemmeringen: afschaf-
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fing van grensformaliteiten, harmonisatie van 
normen en standaarden, de realisering van een 
Europees overheidsaankoopbeleid en opheffing 
van nationale steunmaatregelen ten gunste van 
maatregelen op Europees niveau . 

Daarnaast moeten er gebundelde researchpro
gramma's worden opgezet op het gebied van de 
nieuwe technologieën, gekoppeld met nationale 
programma's. De bestaande programma's (Esprit, 
Brite en Race) dienen te worden aangevuld met 
krachtige programma's op het terrein van de bio
technologie, telecommunicatie en milieu-techno
logie. Een dergelijke programmatische aanpak 
dient ook op nationaal niveau te worden bevor
derd in aanvulling op het informatie-stimulerings
plan. Het Franse Eurekaplan verdient ondersteu
ning. Ook het midden- en kleinbedrijf dient hierbij 
systematisch te worden betrokken. 
Om een Europees industie- en technologiebeleid 
van de grond te krijgen , pleit D66 verder voor het 
opzetten van een Europees Investeringsfonds. Dit 
fonds dient te worden gebruikt voor het aanleg
gen van (glasvezel-)communicatienetwerken, da
tabanken voor de verschillende industriële secto
ren en researchinstellingen, betere vervoers- en 
transportstructuren (o .a. snelle treinverbindin
gen). 

Overheidsinvesteringen 
Door verhoging van de overheidsinvesteringen 
kan de overheid een directe bijdrage leveren aan 
het economisch herstel en daardoor aan vermin
dering van de werkloosheid, zoals door aanleg 
van de Zuiderzee-spoorlijn. Aansluiting dient te 
worden gezocht met het Europese niveau op ge
bieden als defensie, PTT, energievoorziening en 
milieu . 
Daarnaast hebben overheidsinvesteringen over 
het algemeen een meer kleinschalig karakter; ze 
liggen merendeels in de gemeentelijke sfeer. Spe
ciaal komen in aanmerking bodemsanering, on
derhoud en vervanging van rioleringen, stads- en 
dorpsvernieuwing, kabelnetwerken voor telecom
municatie, renovatie-projecten in de woning
bouw, vernieuwing van verouderde bedrijfsterrei
nen, groenvoorzieningen en openbaar vervoer. 
Waar infrastructurele knelpunten de economische 
ontwikkeling in de weg staan, moeten ze worden 
weggenomen. De financiering kan geschieden 
door middel van de verkoop van staatsdeelnemin
gen, die zich daartoe lenen. De mogelijkheden 
van private medefinanciering moeten worden 
onderzocht. Daarnaast zal de extra financiële 
ruimte die in de komende vier jaar aan de ge
meenten wordt geboden, kunnen leiden tot verho
ging van de gemeentelijke investeringen. 

Steun aan bedrijven 
Het bestaande nationa le industriebeleid met zijn 
ad-hoc karakter en zijn warnet van regelingen 
moet worden gesaneerd. Steunverlening aan be-
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drijven mag voortaan alleen op grond van ook 
voor de kleinere bedrijven doorzichtige regelin
gen, aan de hand van vaste, openbare maatsta
ven . De steunverlening wordt sterker gericht op 
technologische vernieuwing en het stimuleren 
van nieuwe bedrijvigheid ter versterking van de 
economische structuur. 

De Wet Investeringsrekening dient te worden 
afgeschaft. De middelen die nu via de WIR-toesla
gen bestemd zijn voor o.a. kleinschaligheids
bevordering, regioversterking, milieu en energie 
dienen echter dezelfde bestemming te behouden. 
Voor de regionale toeslagen dient dit te gebeuren 
door deze gelden toe te delen aan de bestaande 
ontwikkelingsmaatschappijen, respectievelijk pro
vinciale of lokale besturen. 

Aanschaffingen 
De overheidsaanschaffingen vormen een tot dus
ver onvoldoende gebruikt instrument van indus
triebeleid. D66 bepleit het opzetten van netwerken 
van overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstel
lingen per sector van het overheidsbeleid, waarin 
toekomstige overheidsaanschaffingen zo vroeg 
mogelijk worden aangemeld. Bij voorrang dient 
dit te geschieden op het terrein van de nieuwe 
technologieën (o.a. informatietechnologie, tele
communicatie, biotechnologie) . 

Naast de bevordering van nieuwe technologi
sche ontwikkelingen heeft de overheid tot taak 
om de effecten van nieuwe technologieën op mi
lieu en samenleving te toetsen . 

Bij dit alles dient de overheid meer gebruik te 
maken van de mogelijkheid om belangrijke aan
schaffingen te verrichten in de vorm van demon
stratieprojecten. 

INS TIR 
De onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen 
van het Nederlandse bedrijfsleven liggen, wellicht 
met uitzondering van de grote multinationale on
dernemingen, over het algemeen belangrijk ach
ter op die van concurrerende bedrijven in het bui
tenland. Daarom wil D66 de huidige Innovatie-Sti
muleringsregeling (INSTIR) verdrievoudigen en 
de huidige achterafbetaling vervangen door voor
uitbetaling om de kleine technologische bedrijven 
tegemoet te komen in hun financieringsproblema
tiek. 

• 12 11.6 Midden- en kleinbedrijf 

In het kader van het werkgelegenheidsbeleid is 
het van vitaal belang dat er een samenhangend 
beleid komt voor het stimuleren van de totstand
koming van nieuwe middelgrote en kleine bedrij
ven. Een nationale commissie, bestaande uit ver
tegenwoordigers van werkgevers, werknemers 
en de overheid moet worden belast met het for
muleren van voorstellen voor zo'n samenhan
gend beleid, gericht op het scheppen van 100.000 
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nieuwe banen in de sector van het midden- en 
kleinbedrijf. 

Andere maatregelen ten gunste van het mid
den- en kleinbedrijf, die ten dele ook elders in dit 
programma zijn vermeld, zijn de volgende : 

Verlaging van de BTW op dienstverlening. 
Stimulering van de binnenlandse bestedingen 
via verlaging van belasting- en premiedruk. 
Heffing van sociale premies op basis van toe
gevoegde waarde in plaats van op de loon-
som. 
Verlening van een financiële bijdrage aan 
werklozen, die een eigen bedrijf willen begin
nen, hetzij via een RWW-uitkering gedurende 
een bepaalde periode, hetzij via een uitkering 
ineens. 
Verlichting of vergoeding van de administra
tieve verplichtingen van de ondernemer, zodat 
deze niet langer in de rol wordt gedwongen 
van onbezoldigd administrateur van de rijks
overheid . 
Meer realistische en flexibele winsttoereke
ning aan de meewerkende partner. 
Meer aandacht voor innovatie in het midden
en kleinbedrijf; invoering van de mogelijkheid 
tot klein octrooi; het MKB dient systematisch 
betrokken te worden bij onderzoeksprogram
ma's op nationaal en internationaal niveau . 
Bij grote overheidsaankopen, zoals op het ge
bied van defensie en gezondheidszorg, maar 
ook bij aankopen met een innoverend karakter, 
rekening houden met het midden- en kleinbe
drijf. 
Bij compensatie-afspraken met het buitenland 
bedingen dat een evenwichtig deel naar kleine 
bedrijven gaat. 
Een organisatievorm voor export-activiteiten, 
aangepast aan de mogelijkheden en belangen 
van het midden- en kleinbedrijf. 

• 13 11.7 landbouw 

De landbouw is voor de Nederlandse economie 
van vitaal belang : ruim een kwart van de Neder
landse export bestaat uit produkten van deze sec
tor; meer dan 10% van de beroepsbevolking is 
werkzaam in de landbouw en de voedselindustrie. 

De verdere ontwikkeling van de Nederlandse 
landbouw wordt wezenlijk bepaald door de land
bouwpolitiek van de Europese Gemeenschap, 
waarvan het reeds vergaand geïntegreerd karak
ter nog moet worden versterkt. De recente uitbrei
ding van de Europese Gemeenschap met Spanje 
en Portugal onderstreept slechts de noodzaak van 
deze doelstelling. 

De prominente plaats van de Nederlandse land
bouw in het Europese kader zal in de toekomst 
alleen kunnen worden gewaarborgd, als meer 
nadruk wordt gelegd op de beheersing van de 
produktie. 
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Wijziging van het landbouwbeleid 
D66 acht het nodig dat het Europese landbouwbe
leid wordt hervormd. Een meer marktgericht be
leid zal de omvang van de overschotten doen 
verminderen en zal daardoor een gunstige in
vloed hebben op de financiering. 

De instandhouding van de werkgelegenheid -
en met name die van de familiebedrijven - dient 
uitgangspunt te blijven van de inkomenspolitiek 
in de landbouw. 

De onrechtvaardigheden in het nu bestaande 
systeem van superheffing op melk moet zo spoe
dig mogelijk verdwijnen . De biologisch-dynami
sche boeren, de ecologische boeren en de kleine 
boeren worden ontzien. . 

De quota moeten niet langer grondgebonden 
zijn en in plaats van in kilogrammen melk in kilo
grammen vet worden vastgesteld . 

Welz!Ïn dieren 
Bevordering van de kwaliteit van de produktie 
houdt tevens de zorg voor het dier in, hetgeen 
beperkende maatregelen ten aanzien van de pro
duktiemethoden onvermijdelijk maakt. Compen
serende maatregelen in verband daarmee worden 
overwogen. 

Kwaliteitszorg 
Bevordering van de kwaliteitsproduktie behelst 
eveneens de zorg voor het dier, hetgeen beper
kende maatregelen ten aanzien van de intensiteit 
van de produktiemethoden onvermijdelijk maakt. 
Compenserende maatregelen kunnen daarbij 
worden overwogen. 

De door de beleidshervormingen vrijkomende 
gelden zullen ten dele moeten worden gebruikt 
voor stimuleringen van proces- en produktinnova
tie in de land- en tuinbouw. Juist de Nederlandse 
agrarische sector zal zich moeten toeleggen op de 
produktie van kwalitatief hoogwaardige voedings
middelen . 

De agrarische bedrijfsvoering moet op korte 
termijn worden gericht op aanzienlijke verminde
ring van de belasting van het milieu . 

Agrarisch structuurbeleid 
Er zal opnieuw vorm moeten worden gegeven 
aan het agrarisch structuurbeleid. Dit is temeer 
nodig, omdat de noodzakelijke maatregelen ter 
bestrijding van vermesting en verzuring grote 
gevolgen voor de landbouw als bedrijfstak heb
ben. 

Het structuurbeleid moet mede gericht zijn op 
het handhaven van werkgelegenheid binnen de 
landbouw. Essentiële elementen zijn: 
- de ontwikkeling van het extensief (grondge

bonden) nevenbedrijt 
- realisering van regionale differentiatie in de 

agrarische bedrijfsvoering , waarbij rekening 
wordt gehouden met natuur- en landschaps
waarden. 
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EG en Oerde Wereld 
De behoefte aan voedselprodukten in de Derde 
Wereld dient ook consequenties te hebben voor 
de landbouwpolitiek van de EG. Meer nadruk zal 
moeten worden gelegd op verdere afbraak van 
protectionistische maatregelen van de Gemeen
schap, - een doelstelling die alleen kan worden 
verwezenlijkt in samenhang met een duidelijke 
landbouwontwikkelingspolitiek voor de Derde 
Wereld . 

• 14 11.8 Consumentenbeleid 

Rechten 
De rechtsongelijkheid tussen consument en pro
ducent is zo groot, dat mag worden gesproken 
van een duidelijke achterstelling van de consu
ment. Terwijl de producent zijn belang verdedigd 
ziet in talloze wettelijke bepalingen, heeft de con 
sument nauwelijks rechten . 

D66 is dan ook van mening, dat de gebrekkige 
consumentenwetgeving op een aantal punten 
dringend uitbreiding of aanvulling behoeft, met 
name ten aanzien van een aantal rechten: 

informatie over de samenstelling van produk
ten ; 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
specificatie van rekeningen; 
dienstbetoon van de zijde van de overheid en 
andere monopolistische instellingen ; 
normgebonden prijs/produktvergelijking; 
bescherming tegen misleidende reclame; 
verplichte prijsopgave bij dienstverlening; 
een dwingende regeling tot bescherming van 
de consument/koper van roerende goederen 
(consumenten koop) . 

D66 pleit met kracht voor snelle invoering van 
een vereenvoudigde kantongerechtsprocedure 
ten behoeve van de consument. 

Consumentenorganisaties dienen de wettelijke 
mogelijkheid te krijgen te procederen in het alge
meen consumentenbelang. 

Winkelsluiting 
De winkelsluitingswet moet worden gewijzigd in 
die zin, dat ondernemers de vrijheid wordt gelaten 
binnen het ook thans toegestane aantal van 52 
uren wekelijkse openingstijd zelf de openings- en 
sluitingstijden vast te stellen. Deze wijziging, 
waartoe D66 inmiddels he~ initiatief heeft geno
men, komt tegemoet aan een veranderd koopge
drag van de consument in verband met de diver
siteit in leefvormen en werktijden. 

• 15 11.9 Herverdeling van arbeid 

Arbeidsduurverkorting 
Naast het tot stand brengen van nieuwe werkgele
genheid is herverdeling van arbeid door middel 
van arbeidsduurverkorting een onmisbaar instru
ment in het wergelegenheid-beleid. 
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In het eerdergenoemde meerjarig sociaal contract 
worden over herverdeling van arbeid globale, 
richtinggevende afspraken gemaakt. Handhaving 
of verlenging van de bedrijfstijd, evenals het 
evenredig inleveren van inkomen voor arbeids
duurverkorting gelden daarbij als randvoorwaar
den . Deze afspraken zullen gericht moeten zijn op 
het bereiken van tenminste gemiddeld 10% ar
beidsduurverkorting in de periode 1986-1990. 
De overheid bevordert het tot stand komen van 
dergelijke afspraken via het aanbieden van een 
aanzienlijke belasting- en premiedrukverlaging, 
waardoor de inkomenseffecten van arbeidsduur
ve rkorting zoveel mogelijk worden gecompen
seerd. 
Voor bedrijfstakken en bedrijven die bij herverde
ling van werk voorop lopen, kunnen lagere sociale 
premies worden vastgesteld . Ook hierover dienen 
in het sociaal contract afspraken te worden ge
maakt. 

De invulling van de arbeidsduurverkorting naar 
vorm, mate van herbezetting, bedrijfstijd en loon
hoogte vindt in het bedrijfsleven per bedrijfstak 
respectievelijk onderneming plaats, waarbij reke
ning wordt gehouden met de concurrentiepositie 
van de betreffende bedrijfstak of onderneming. 

Overheid 
De overheid geeft als grootste werkgever voor 
haar eigen personeel het voorbeeld door het ma
ken van afspraken over het bereiken van 10% ex
tra arbeidsduurverkorting in 1990. Ook voor de 
overheid geldt dat herverdeling van werk gepaard 
dient te gaan met handhaving of verlenging van 
de bedrijfstijd en dus niet ten koste mag gaan van 
de dienstverlening aan het publiek. 
Er worden geen extra kortingen op de ambtena
rensalarissen toegepast. Wel kunnen ze worden 
aangepast op grond van een vergelijking met de 
salarissen voor vergelijkbare functies in het be
drijfsleven. 

Eén en ander wordt financieel mogelijk gemaakt 
door de herbezetting in het kader van arbeids
duurverkorting te beperken , bijvoorbeeld tot 50%. 
De toedeling van de nieuwe formatieplaatsen 
vindt plaats op basis van de resultaten van de 
onderzoeken gericht op vergroting van de doel
matigheid van het overheidsbeheer en de her
overweging van bestaande overheidstaken. 

Verder wordt als vorm van arbeidsduurverkor
ting een programma opgesteld voor periodiek 
bijscholingsverlof voor ambtenaren en naar ge
lang daaraan behoefte is binnen de quartaire sec
tor, waarbij het onderwijs de voorrang heeft. 

Deeltijdarbeid 
Ook het scheppen van meer mogelijkheden voor 
deeltijdarbeid is een steeds belangrijker wordend 
instrument voor de verdeling van werk. In het 
kader van de gewenste verdeling van betaald en 
onbetaald werk over mannen en vrouwen dient 
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deeltijdarbeid ook aantrekkelijk te worden ge
maakt voor mannen die nu voor de volle tijd 
werken. Het principe moet zijn dat deeltijd altijd 
en overal kan , tenzij uitdrukkelijk het tegendeel 
valt aan te tonen. Arbeidsverdelingsconsulenten 
kunnen behulpzaam zijn bij organisatorische pro
blemen. Bij CAO's dienen ook afspraken te wor
den gemaakt over deeltijdwerk. 

Om deeltijdarbeid aantrekkelijk te maken wor
den de rechtspositie en de secundaire arbeids
voorwaarden van deeltijdwerkers verbeterd, on
der andere door individualisering van pensioen
rechten, opheffing van bestaande achterstanden 
in de sociale zekerheid en afschaffing van on
rechtvaardige kortingen bij deeltijdwerkers in 
overheidsdienst. 

D66 wil dat in het sociaal contract afspraken 
worden gemaakt over in deeltijd te vervullen va
catures. Deze moeten bij de berekening van de 
gemiddelde arbeidsduurverkorting worden be
trokken . 

Bij het bepalen van ruimte en inrichting van 
rijksgebouwen wordt rekening gehouden met de 
aanwezigheid van deeltijdwerkers. 

Werknemers die minder dan 32 uur werken hoe
ven niet meer bij te dragen aan de algemene ar
beidstijdve rko rti ng . 

Vrijwilligerswerk 
Financiële drempels voor het doen van vrijwilli
gerswerk moeten zoveel mogelijk worden wegge
nomen, zodat het doen van vrijwilligerswerk niet 
voorbehouden blijft aan dezelfde groep die al in
komen heeft uit loonvormende arbeid, of aan die
genen die het zich anderszins financieel kunnen 
permitteren. Daartoe dienen onkosten voor vrij
willigerswerk vergoed te worden. 

Werklozenbeleid 
Het valt met steeds grotere zekerheid te voorzien 
dat, ook bij de meest gunstige effecten van econo
mische groei, scholingsprogramm's en herverde
ling van arbeid, een zeer omvangrijke groep men
sen permanent onvrijwillig werkloos of althans 
zonder betaalde arbeid zal blijven. Voor hen moet 
een werklozenbeleid worden ontwikkeld, dat het 
deze groep mensen mogelijk maakt een zinvol 
leven te leiden met volwaardige maatschappelijke 
participatie. 

• 16 11.10 Inkomensbeleid 

Handhaving en zo mogelijk verbetering van de 
koopkracht geldt voor het inkomensbeleid als 
doelstelling. Bij een gemiddelde economische 
groei van 2% lijkt deze doelstelling haalbaar. 

Het inleveren van inkomen ten behoeve van 
herverdeling van werk kan dan worden gecom
penseerd door verlaging van belastingen en pre
mies. Bovendien dienen de vrije consumptieve 
bestedingen op peil te worden gehouden door 
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grote terughoudendheid bij het verhogen van de 
prijs van de gedwongen bestedingen, zoals huren 
en de aardgasprijs. 

Door de vele inkomensafhankelijke regelingen 
wordt het inzicht in de werkelijke inkomensver
houdingen ernstig vertroebeld. Deze regelingen 
leiden bovendien tot een hoge marginale lasten
druk en onbeheersbaarheid van de overheidsuit
gaven . Aantal en omvang van deze regelingen 
dienen daarom te worden beperkt. 

Mede om die reden wijzen wij het inkomensaf
hankelijk maken van de kinderbijslag en de AOW 
af, evenals de invoering van een algemeen sys
teem van wonen naar draagkracht. Meer in het 
algemeen geldt, dat de netto-inkomensverschillen 
tussen minimum en modaal niet verder moeten 
worden verkleind . 

D66 verzet zich tegen nieuwe willekeurige kor
tingen ten laste van bepaalde bevolkingsgroepen 
(ambtenaren, trendvolgers, uitkeringsgerechtig
den) . Het inkomensbeleid dient te worden geba
seerd op het principe van gelijke behandeling . 
Voor het overheidspersoneelsbeleid betekent dit 
dat wordt uitgegaan van een globaal gelijke ar
beidsbeloning voor ambtenaren en trendvolgers 
ten opzichte van vergelijkbare functies in het be
drijfsleven . Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
resultaten van de zo spoedig mogelijk af te ronden 
pakketvergelijking . 

Voor de uitkeringsgerechtigden worden na de 
stelselwijziging (zie volgende paragraaf) geen ver
dere kortingen meer toegepast op de uitkerings
percentages. Hun koopkracht wordt ten minste 
gehandhaafd, waar dit voor de marktsector ook 
wordt voorzien . Een eventuele vooruitgang in 
koopkracht wordt aangewend om de vele inko
mensafhankelijke regelingen geleidelijk te beper
ken. 

Uitgangspunt moet zijn dat ook ten aanzien van 
alleenstaanden tegenover gelijke verplichtingen 
gelijkwaardig·e rechten behoren te staan . Dat bete
kent dat noch direct, via het primaire inkomen, 
noch indirect, via het sociale zekerheidsstelsel en 
via inkomensprijzen (heffingen en subsidies), al
leenstaanden ongelijk mogen worden behandeld. 

• 17 11.11 Sociale zekerheid 

Door herverdeling van werk worden inkomens 
steeds meer toegespitst op het individu. De socia
le zekerheid dient hierbij aan te sluiten door zowel 
bij de werknemersverzekeringen als de volksver
zekeringen van het individu uit te gaan. 

Bij de Algemene Bijstandswet, die als sluitstuk 
van de sociale zekerheid geldt, kan worden uitge
gaan van de behoeftenorm, die varieert naar leef
vorm. Duidelijke, ook juridische afbakening van 
het begrip leefeenheid is dringend noodzakelijk, 
gezien de ervaringen met bijstand-controles en 
de recente woningdelersmaatregelen. De laatste 
dienen te worden afgeschaft en de eerste zoveel 
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mogelijk beperkt. 
Verdergaande individualisering van de sociale 

wetgeving zal als overgangsmaatregel een toe
slag op de individuele uitkering tot de behoefte
norm van een leefeenheid nodig maken in die 
gevallen, waarin de partner geen eigen inkomsten 
heeft. 

Stelselherziening 
Bij de definitieve vormgeving van de plannen 
voor de stelselherziening doet zich de keuze voor 
tussen hogere, maar korter durende en lagere, 
doch langer voortgezette werkloosheidsuitkerin
gen. D66 spreekt haar voorkeur uit voor de laatste, 
omdat daarmee het meest recht wordt gedaan 
aan het verband dat er hoort te zijn tussen de 
duur en de hoogte van de door het individu be
taalde premie (equivalentiebeginsel). De uitkering 
dient dan ook te zijn afgeleid van het eigen loon 
waarover premie is betaald en zo lang mogelijk in 
stand te blijven. Hierin past niet de afbouw tot 
70% van het minimumloon. 

De periode waarin een aan het loon gerelateer
de uitkering wordt gegarandeerd, dient verband 
te houden met het arbeidsverleden of met het 
aantal jaren waarin premie is betaald. Voor de 
komende kabinetsperiode wordt uitgegaan van 
een maximum periode van vier jaar, waarin 70% 
van het laatst genoten inkomen waarover premie 
is betaald wordt genoten . Aanvullend bestaat ge
durende één jaar recht op een individuele mini 
mumuitkering van 70% van het wettelijk mini
mumloon, zonder toets op vermogen of op het 
inkomen van een partner. 

Wanneer de economische groei hoger uitvalt 
dan de door ons veronderstelde 2% en de werk
loosheid vermindert, kan uitbreiding van deze 
periodes worden overwogen. 

Wanneer het arbeidsverleden niet is geregi
streerd of niet kan worden aangetoond, kan de 
leeftijd als vervangend criterium gelden. 

Voor werklozen vanaf 45 jaar dient te gelden, 
dat ook na afloop van deze uitkeringsduur de toet
sing op het bezit van een eigen huis vervalt. 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten vallen voor 
het deel dat zij arbeidsongeschikt zijn onder de 
regeling voor arbeidsongeschikten. Voor het ove
rige deel worden zij behandeld als werklozen, 
echter eerst dan, wanneer via aanneming van de 
Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers hun posi
tie op de arbeidsmarkt verbeterd is. Deze wet 
dient ondernemingen en diensten (ook voor de 
overheid) te verplichten om op het totale perso
neelsbestand tenminste 5% gedeeltelijk arbeids
ongeschikten in dienst te hebben . 

Tot dusver is met de opvattingen van werkge
vers- en werknemersorganisaties over de stelsel
herziening nauwelijks rekening gehouden. Alsnog 
moet op korte termijn worden getracht hierover 
met hen tot overeenstemming te komen, hetgeen 
eventueel ook zou kunnen leiden tot een andere 
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vormgeving van de stelselherziening, dan hierbo
ven geschetst. 

Nadat de herziening is voltooid, moeten sociale 
partners de zeggenschap krijgen over de werkne
mersverzekeringen, waarbij de overheid slechts 
een toezichthoudende rol toekomt ten aanzien 
van de totale omvang van de met deze verzekerin
gen gepaard gaande kosten. 

Werk en uitkering 
Werken met behoud van uitkering dient te worden 
bevorderd voorzover het om eigen initiatieven 
van uitkeringsgerechtigden gaat. De thans be
staande toetsingscommissies dienen geen beslis
sende stem te hebben. De gemeente beslist als 
uitkerende instantie met inachtneming van het 
advies van de toetsingscommissie. 

Voor wie een uitkering krachtens de Algemene 
Bijstandswet heeft, wordt 20% van de bijverdien
sten niet in mindering gebracht op de eigen uitke
ring of de uitkering van de partner, als financiële 
prikkel tot behoud of herstel van de binding met 
het arbeidsproces. Evenzo wordt elke studie, die 
de kansen op de arbeidsmarkt kan verbeteren, 
toegestaan. Ook dient aandacht te worden gege
ven aan de verbetering van de administratieve 
procedures van de gemeentelijke sociale dien
sten, zodat mensen niet meer door storingen in 
de uitkeringen ontmoedigd worden bij het zoeken 
van tijdelijk of deeltijdwerk. 

De onlangs in de Ziektewet geïntroduceerde 
minimumdagloonregeling (vanaf 6 weken) heeft 
tot gevolg dat voor de bedrijven, met name in het 
midden- en kleinbedrijf, bij ziekte niet-kostwinners 
en alleenstaanden duurder zijn dan kostwinners. 
Voor werkgevers dient een dergelijk verschil niet 
te bestaan. De minimumdagloonregeling in de 
Ziektewet behoort daarom voor iedereen te geI
den. 

Kinderbijslag 
De kinderbijslag dient niet afhankelijk te worden 
gemaakt van het inkomen van de ouders. De toe
name van het bedrag aan kinderbijslag per kind, 
naarmate het aantal kinderen groter is, dient ge
leidelijk, d.W.Z. in een periode van zes jaar, te wor
den afgeschaft. Gezien de leeftijdsafhankelijkheid 
van de kinderbijslag kan dit zonder nadeel voor 
de betrokkenen geschieden. 

Alleenstaanden 
Alleenstaanden vormen een aparte groep in de 
sociale wetgeving. Sommige regelingen werken 
in hun voordeel, méér echter in hun nadeel. Voor
komen moet worden dat van hen een te grote 
solidariteit wordt gevraagd bij het overdragen 
van inkomen naar met name gezinnen met één 
kostwinner. 

Uitvoeringsorganisatie 
De vereenvoudiging van de uitvoeringsorganisa-

120 

tie van de sociale zekerheid moet met spoed ter 
hand worden genomen. De toegankelijkheid voor 
de uitkeringsgerechtigde staat daarbij voorop. 
Uitkeringsgerechtigden dienen een plaats te krij
gen in organen die adviseren of beslissen over 
uitkeringsrechten (SER, bedrijfsverenigingen, 
RWW- of toetsingscommissies). 

• 18 11.12 Belastingen 

D66 is voorstander van een vèrgaande vereenvou
diging van de loon- en inkomstenbelasting . De 
premieheffing voor de volksverzekeringen wordt 
ingepast in de loon- en inkomstenbelasting. Voor 
inkomens tot f 70.000 dient de inkomstenbelas
ting te worden afgeschaft en is de loonbelasting, 
inclusief premieheffing volksverzekeringen, eind
heffing. Deze loonbelasting nieuwe stijl krijgt de 
vorm van een globale loonsomheffing. 

De inkomstenbelasting blijft bestaan voor inko
mens boven f 70.000 en voor zelfstandigen. Te
vens zullen degenen die in aanmerking komen 
voor bijzondere aftrekposten, om een aanslag in 
de inkomstenbelasting kunnen verzoeken . 

De tarieven in de inkomstenbelasting worden, 
in combinatie met een gelijktijdige beperking van 
aftrekposten, verlaagd, waarbij het maximumta
rief 60% zal bedragen. 

De tweeverdienerswet dient te worden afge
schaft. 
De door D66 bepleite individuele heffing brengt 
een in beginsel zelfstandige vaststelling van het 
belastbaar inkomen en vermogen en een voor elk 
gelijke belastingvrije voet mee. 

Voor niet-verdienende partners bestaat als 
overgangsregeling de mogelijkheid van overhe
veling van de belastingvrije voet, waardoor deze 
in aftrek wordt gebracht op het belastingbedrag 
van de verdienende partner. 

BTW 
De indeling van de BTW in twee tarieven blijft 
gehandhaafd . In het kader van het werkgelegen
heidsbeleid worden bepaalde arbeidsintensieve 
takken van dienstverlening ondergebracht in het 
lage BTW-tarief. Ter financiering hiervan wordt 
de vermogens- en voorraadaftrek verlaagd tot het 
gemiddelde inflatieniveau. Verder worden bepaal
de produkten, die nu met het lage BTW-tarief wor
den belast, onder het hoge BTW-tarief gebracht. 
Indien nodig wordt het hoge BTW-tarief voorts 
zodanig verhoogd, dat deze operatie budgettair 
neutraal kan verlopen. 

Fraudebestrijding 
Fraude moet worden bestreden. Het feit dat in het 
zwarte en grijze circuit waarschijnlijk een hoeveel
heid geld omgaat die van de orde van grootte van 
het jaarlijks begrotingstekort is, zegt genoeg over 
de urgentie van het probleem. 

Daarom moet een beleid worden ontwikkeld 

D66: 18 



langs vier sporen: 
- eenvoudige en doorzichtige regelgeving, 

waarbij wordt gelet op controleerbaarheid; 
geen overmatige, maar doelgerichte controles, 
met daarnaast een rechterlijke macht die 
voortvarend kan opereren; 
administratieve straffen voor kleine fraudeurs 
en strafrechtelijke sancties voor grotere frau
de; 
aanpassing van de regels na gebleken mis
bruik. 

Om dit beleid met succes te kunnen voeren is 
het nodig dat de uitvoeringsorganen een belang
rijke rol spelen bij het onderzoek naar zwakke 
plekken in de regels en het formuleren van werk
bare wijzigingsvoorstellen . Het invoeren van een 
sociaal-fiscaal nummer is voor de fraudebestrij
ding gewenst, maar is gebonden aan de uitdruk
kelijke voorwaarde, dat de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer wettelijk is gegaran
deerd. 

• 19 11.13 Pensioenen 

In de komende kabinetsperiode dient een begin te 
worden gemaakt met de individualisering van de 
bestaande aanvullende pensioenregelingen in 
het bedrijfsleven en bij de overheid. 

In de nieuwe opzet zijn de pensioenaanspraken 
afhankelijk van het totaal van de betaalde pre
mies, waardoor de bestaande onzichtbare onder
linge inkomensoverheveling onmogelijk wordt 
gemaakt. 

Deze hervorming is gericht op gelijke behande
ling van alle betrokken groepen, waardoor in de 
pensioenregelingen achterstelling van vrouwen, 
alleenstaanden, deeltijdwerkers en personen die 
door verandering of verlies van werk het pen
sioenfonds hebben verlaten, wordt verboden . 

Deze hervorming is van grote betekenis voor de 
emancipatie. Bovendien geeft dit systeem ook in 
andere opzichten vergroting van de keuzemoge
lijkheden, waaronder de mogelijkheid om zelf het 
tijdstip van pensionering te bepalen (zogenaamde 
flexibele pensionering). 

Pensioenbreuk 
Daarnaast dient op korte termijn een wettelijke 
regeling te worden ingevoerd tot beperking van 
het pensioennadeel bij verandering of verlies van 
werk (zogenaamde pensioenbreuk). 

Wij verwijzen in dit verband naar het door de 
Tweede Kamerfractie van D66 in 1980 ingediende 
initiatief-wetsvoorstel dat spoedige afhandeling 
verdient. 

Flexibele pensionering 
De vervroegde uittredingsregelingen (VUT). die 
kostbaar. zijn en op willekeurige wijze via premie
betaling worden gefinancierd, dienen te worden 
vervangen door de mogelijkheid van flexibele 
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pensionering. Dat biedt betere mogelijkheden om 
in de verdere toekomst in te spelen op de toene
mende vergrijzing van de bevolking . 

Voorlichting 
In het algemeen geldt ten aanzien van het inko
mensbeleid, de sociale zekerheid, belastingen en 
pensioenen, dat burgers betere mogelijkheden 
moeten hebben om onafhankelijke voorlichting te 
krijgen en advies te winnen over hun eigen finan
ciële situatie en eventuele veranderingen daarin 
als gevolg van wijzigingen in woon-, leef- en werk
situatie. 
Te vaak verkeert men in het onzekere over over
heidsreacties op gedragsveranderingen. De mo
gelijkheden van de informatietechnologie dienen 
daarbij te worden benut. 

• 20 11.14 Democratisering 

De democratie moet volgens D66 ook in de parti
culiere en semi-overheidssector gestalte krijgen. 
Zo moet in de bedrijven uiteindelijk een effectieve 
medebeslissingsbevoegdheid worden toegekend 
ten aanzien van de hoofdlijnen van het onderne
mingsbeleid aan de factor arbeid (werknemers) 
en een effectieve controlebevoegdheid aan de 
factor kapitaal. 

De grotere eigen verantwoordelijkheid van de 
factor arbeid kan in vele gevallen worden ver
sterkt door decentralisatie van produktie en be
heer en door bedrijven te stimuleren aan alle 
werknemers jaarlijks een optie aan te bieden om 
een deel van het loon of de winstdeling uit te be
talen in de vorm van aandelen in het bedrijf. De 
opkomst van moderne management-technieken 
en van informatietechnologie bieden hier nieuwe 
mogelijkheden. 

De totstandkoming van bedrijfsvormen met 
beslissingsrecht voor de werknemersgroep (zoals 
werknemersproduktiecoöperaties of nieuwe daar
toe ontwikkelde bedrijfsvormen) moet worden 
bevorderd door het wegnemen van bestaande 
belemmeringen in de juridische, fiscale, financiële 
en sociale verzekeringssfeer. 

Ook in de niet-commerciële sector (welzijnsin
stellingen, pensioenfondsen) moet de democratie 
worden verbeterd. Zo zouden gepensioneerden 
het recht moeten krijgen deel te nemen in het 
beheer van hun pensioer.gelden door een eigen 
vertegenwoordiging in de pensioenfondsbestu
ren. 
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111 De kwaliteit van de 
samenleving 

• 21 111.1 De informatierevolutie 

De betekenis van de informatietechnologie voor 
de toekomstige ontwikkeling van onze samenle
ving kan nauwelijks worden overschat. Compu
ters, robots, netwerken dringen in een hoog tem
po ons dagelijks leven binnen en veranderen de 
aard van ons werk, van onze vrije tijdsbesteding, 
van het onderwijs, van het overheidsbestuur en 
zelfs van ons cultuurpatroon. Wij zien de informa
tietechnologie in de eerste plaats als een nieuwe 
kans, een uitdaging, een mogelijkheid tot vernieu
wing van de samenleving. 

Technische vernieuwing 
Informatietechnologie biedt ongekende mogelijk
heden tot technische innovatie van het bedrijfsle
ven. De noodzaak tot versnelde innovatie wordt 
door de huidige regering niet ontkend. Het infor
matica-stimuleringsplan (INSP) biedt in dit ver
band voldoende aanknopingspunten voor een 
gecoördineerde aanpak op technologisch en on
derwijskundig gebied. Door de onduidelijke ver
antwoordelijkheden tussen en binnen ministeries 
dreigt het INSP echter te verzanden. Er dient een 
krachtige, wellicht niet-ambtelijke projectleiding 
te komen die over ruime bevoegdheden beschikt 
voor de uitvoering van dit plan. De projectleiding 
dient rechtstreeks te rapporteren aan de coördine
rend bewindspersoon voor het informatiebeleid. 

Vernieuwing organisatie 
De informatietechnologie biedt als geen technolo
gie ooit te voren de mogelijkheid, gelijktijdig met 
de technologische innovatie ook de organisatie
structuur van bedrijven te vernieuwen en aan te 
passen aan de eisen die door de snel wisselende 
marktomstandigheden worden gesteld. Bedrijven 
kunnen veel minder hiërarchisch, meer flexibel 
en meer klantgericht worden dan vroeger. Ze le
nen zich beter tot herverdeling van werk. Ten op
zichte van succesvolle bedrijven in het industriële 
verleden maken zij een veel vollediger gebruik 
van de capaciteiten van de mensen die erin 
werken. Eigenschappen als creativiteit en zelfstan
digheid worden beter aangesproken en benut. Dit 
laatste telt, met name in het licht van de toene
mende concurrentie uit Oostaziatische landen, 
waartegen Nederland (Europa) zich teweer dient 
te stellen en door het benutten van de voordelen 
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van onze individualistische, Westerse cultuur. In 
stimuleringsprogramma's als het informatica-sti
muleringsplan en het Europese Espritprogramma 
dient aan deze sociale innovatie van het bedrijfsle
ven veel meer aandacht en geld te worden be
steed. Voorlichting en bewustwording en het op
zetten van demonstratieprojecten voor verschil
lende bedrijfstakken zijn in dit verband noodzake
lijk. 

Vernieuwing bestuur 
Ook de overheid zelf moet in de informatiemaat
schappij een gedaanteverwisseling ondergaan. 
Deze bestuurlijke innovatie betreft zowel de aard 
als de omvang van het overheidsapparaat. Even
als in de marktsector werkt de informatietechnolo
gie in de publieke sector arbeidsbesparend. Daar
naast zal de overheid - parallel aan de marktsec
tor - door innovatie van haar organisatie de flexi
biliteit van haar bedrijfsvoering en de klantge-

. richtheid van haar dienstverlening moeten verbe
teren. De toenemende onbestuurbaarheid van de 
samenleving dwingt daartoe. 

Coördinatie 
Door de vele verschillende aspecten ervan heeft 
de informatierevolutie als onderwerp van politie
ke aandacht en beleid een middelpuntvliedend 
karakter. D66 is van mening dat de begrotingspos
ten alsmede de wet- en regelgeving inzake weten
schap, technologie en informatica, die nu over 
vele departementen versnipperd zijn, moeten 
worden samengebracht onder de verantwoorde
lijkheid van één bewindspersoon. Deze dient te
vens coördinerende bevoegdheid te krijgen ten 
aanzien van de overige posten op de rijksbegro
ting. 

Vernieuwing onderwijs 
Snelle technologische verandering veroorzaakt 
spanning op de arbeidsmarkt. Innovatie van het 
onderwijs kan bijdragen deze spanningen te ver
lichten. Werknemers in de informatiemaatschap
pij dienen te beschikken over een veel grotere 
dosis aan flexibiliteit en creativiteit dan nu in het 
onderwijs wordt ontwikkeld. Tevens moet het 
onderwijsstelsel sneller en soepeler inspelen op 
de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. In 
plaats van de huidige strikte scheiding zal vaak 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
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van overheid en bedrijfsleven noodzakelijk zijn. 
Wederkerend onderwijs ('education permanente') 
moet gemeengoed worden en als structureel cri
terium gelden bij elke onderwijsvernieuwing. 
De huidige periode draagt het kenmerk van een 
overgangstijdperk. Juist het onderwijs moet er
voor zorgen dat de informatiemaatschappij geen 
tweerangen-maatschappij wordt. Twee groepen 
worden vooral bedreigd, de huidige jeugdige 
werklozen (300.000 waarvan 60.000 langer dan 
twee jaar) en de volwassenen, met name de vrou
wen, met onvoldoende opleiding. De verbetering 
van hun kansen door middel van betere opleidin
gen verdient hoge prioriteit. 

Europa 
De informatietechnologie heeft niet alleen enor
me gevolgen voor nationale samenlevingen maar 
in het bijzonder ook voor de verhoudingen tussen 
landen. Hierbij gaat het enerzijds om de economi
sche verhoudingen tussen landen die in sterke 
mate beïnvloed worden door de steeds bredere 
toepassingen van de informatietechnologie in het 
bedrijfsleven en de samenleving. Anderzijds gaat 
het om de maatschappelijke effecten van het ont
staan van een steeds dichter elektronisch netwerk 
dat de wereld omspant, waardoor steeds meer 
informatie in allerlei vormen steeds sneller kan 
worden overgebracht. Meer nog dan bij andere 
technologieën is het op dit gebied nodig dat ge
streefd wordt naar een beleid op Europees niveau. 
Het ontbreken van een homogene Europese 
markt, het ontbreken van Europese standaarden, 
normen en wetten e.d. is een zodanige handicap 
aan het worden voor de Europese industrieën dat 
een definitieve achterstand dreigt. Naast op tech
nologische innovatie gerichte programma's als 
ESPRIT zijn grote elektronica-projecten nodig, 
bijvoorbeeld voor de infrastructuur. Deze zijn èn 
een stimulans voor de industrie, èn kunnen posi
tief bijdragen tot de eenwording van Europa. 

• 22 111.2 Cultuur: media en kunsten 

Het cultuurbeleid, en meer in het bijzonder het 
omroepbeleid, biedt een pijnlijk beeld van poli
tieke machteloosheid. De nieuwe technologie 
heeft een onstuitbare stroom op gang gebracht 
van gevarieerde vrijetijdvulling, over het alge
meen gericht op een zo groot mogelijk publiek, en 
daarom weinig subtiel of diepgravend. Voor de 
overheid hoort dat geen reden te zijn die stroom 
in te dammen of een vermanende vinger te hef
fen, gesteld al dat het iets zou uithalen. Zij moet 
wèl helpen zorgen dat dingen die meer moeite 
vergen en die moeite ook waard zijn, niet door die 
stroom worden weggedrukt. 

Zinloos bolwerk 
Bij de televisie gebeurt haast het omgekeerde. De 
regering verdedigt daar niet de cultuur, maar het 
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omroepbestel. Dat is een verouderde structuur bij 
uitstek. Toen de zuilen nog een maatschappelijke 
werkelijkheid waren, was dat bestel een aanvaard
bare manier om de schaarse ruimte in de ether te 
verdelen. Nu zowel de zuilen als die schaarste 
praktisch zijn verdwenen, heeft de oude vorm 
zich gevuld met een andere inhoud. De omroep
verenigingen zijn, in sommige gevallen tegen wil 
en dank, geen hoeders meer van volksdeel en 
geestesmerk, maar jagers op dezelfde ontzuilde 
miljoenen en hun alles beheersende kijkcijfers. 
Het verdedigen van dit zinloos geworden bolwerk 
betekent op de bres staan voor gevestigde belan
gen, niet voor de geestelijke waarden waar het 
om heet te gaan. 

Voor een democratie is een onafhankelijk pluri
form mediabestel, waarin vrijheid van expressie 
en informatie is gewaarborgd, onontbeerlijk. 

Televisie 
Nu het omroepbestel nog niet definitief is bezwe
ken onder de druk van de nieuwe technologie 
moet zo snel mogelijk een ingrijpende hervor
ming worden ingevoerd. Er moeten drie, zich van 
elkaar onderscheidende, landelijke televisienetten 
komen: één commercieel, één geprofileerd naar 
levens- en maatschappij beschouwing en één cul
tureel en educatief. De verschillen in zendtijd tus
sen A-, B- en C-omroepen moeten eerst worden 
verkleind en op den duur geheel verdwijnen. 
Het auteursrecht op programmagegevens moet 
worden afgeschaft in combinatie met de ontkop
peling van het lidmaatschap van een omroepver
eniging en het abonnement op een omroepblad. 

Financiering 
De opmars van de nieuwe media zal ontegenzeg
gelijk deels ten koste gaan van de gedrukte. Mede 
gezien het belang van de adverteerders en mits 
de dag- en nieuwsbladen in de exploitatie kunnen 
deelnemen, dient de omroepreclame geleidelijk 
te worden uitgebreid. 

Radio 
Het is in het belang van de luisteraar dat iedere 
radiozender over een herkenbaar profiel beschikt, 
waarvoor een zenderredactie verantwoordelijk
heid draagt. 

Lokale omroep 
Naast de landelijke omroep dient de lokale (ra
dio-)omroep verder te worden ontwikkeld. Deze 
kan zonodig meer gemeenten omvatten. Mits de 
dag- en nieuwsbladen kunnen deelnemen in de 
exploitatie, zal opbrengst uit lokale omroeprecla
me een structurele basis aan lokale omroep die
nen te verschaffen. Ter waarborging van redactio
nele onafhankelijkheid dient daarnaast een veel
heid aan andere financieringsbronnen ter beschik
king te staan. Verruiming van toelatingsnormen 
voor lokale omroep dient hand in hand te gaan 
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met bestrijding van zenders waaraan geen fre
quentie is toegewezen. 

Uitgangspunten van cultuurbeleid 
Als de schaarste in de ether is verdwenen, zal er 
alleen nog een actieve rol voor de overheid in de 
media zijn weggelegd op grond van algemene 
cultuurpolitieke overwegingen. 
De uitgangspunten voor het cultuurbeleid zijn: 
vrijheid van expressie en een vrije markt voor 
cu Ituurgoederen met waa rborgen van de i ntellec
tuele eigendom. 
De overheid beschermt de geestelijke vrijheid en 
steunt cultuuruitingen met een zwakke marktposi
tie op grond van overwegingen van continuïteit, 
pluriformiteit, vernieuwing en kwaliteit. 
Deze steun zal zich onthouden van bemoeienis 
met de inhoud, en bij voorkeur bevorderen dat de 
publieke belangstelling wordt gestimuleerd. 
Dit houdt in dat op het gebied van de cultuur de 
overheid vaak veel aandacht moet schenken aan 
wat weinig populair is. Dat klinkt paradoxaal in 
een democratie. Juist daarom is het van belang, 
deze uitgangspunten op democratische wijze vast 
te leggen in een wet, die zowel voor de kunsten 
als de media kan gelden . 

Juist nu 
In een tijd van grote werkloosheid en korter 
werken, waarin tallozen voor de vraag staan hoe 
zij hun leven zinvol inrichten, is het onverant
woord te snoeien in de bescheiden overheidsbud
getten voor cultuur. Niet alleen de kunsten, ook 
bijvoorbeeld de bibliotheken moeten bij bezuini
gingen worden ontzien. In bepaalde gevallen is 
uitbreiding van de culturele voorzieningen juist 
nu noodzakelijk. De kunstbeoefening door ama
teurs en de kennismaking met de kunst op school 
nemen nog in betekenis toe. 

Vertrouwdheid met en participatie in de traditio
nele en hedendaagse kunst moet beginnen bij de 
jeugd. Daarvoor zou een breed en intensief aan
bod van kunstzinnige vorming op scholen en so
ciaal-culturele instellingen moeten worden gebo
den . 

Adviseurs 
De overheid oordeelt niet zelf over de kwaliteit 
van kunstwerken en kunstenaar. Zij verlaat zich 
daarvoor op het advies van deskundigen. Voor 
subsidies, opdrachten en prijzen aan individuele 
kunstenaars en kleine gezelschappen kan dit het 
beste gebeuren in een fondsenstructuur, waarbij 
de politiek zich niet in laat met individuele toeken
ningen . Voor de Raad voor de Kunst blijven dan 
vooral de algemene beleidsadviezen over. Zijn 
samenstelling en organisatie moeten daarbij wor
den aangepast. 

Marktpositie 
Naast directe steun moet de marktpositie van 

124 

kunst worden beschermd. Het auteursrecht moet 
worden gewapend tegen de uithollende werking 
van de nieuwe technologie. Leenrecht moet zon
der uitstel worden ingevoerd, evenals de vaste 
boekenprijs. De beroepspositie van beeldende en 
andere zelfstandig werkende kunstenaars moet 
worden verbeterd. D66 bepleit dat de kosten van 
kunstaankopen, of de besteding van gelden in 
andere kunstvormen, fiscaal aftrekbaar worden. 
Op termijn dient de BKR te worden vervangen 
door een kunstenaarsbeleid, waarbij via een ba
sisvoorziening een werkbedrag beschikbaar 
wordt gesteld voor beroepsmatig werkzame beel
dende kunstenaars, voorzover zij niet zelfstandig 
in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Gemeenten 
Niet alleen het rijk, ook de gemeentelijke en pro
vinciale overheden hebben een taak bij het bevor
deren van de kunsten . Een duidelijke taakafbake
ning is daarbij gewenst. De gemeenten moeten 
de ruimte krijgen om te zorgen voor het inrichten 
en in stand houden van podia en andere voorzie
ningen en voor het stimuleren van plaatselijke 
initiatieven, die voor een bloeiend kunstleven on
misbaar zijn . 

Sinds 1970 is van rijkswege erkend dat Fries
land een tweetalige provincie is. Nu er door Pro
vinciale Staten van Friesland unanimiteit bereikt 
is over het beleid in deze, is de tijd rijp voor het 
vaststellen van een Friese Taalwet, waarin de 
rechtspositie van het Fries wordt geregeld, zoda
nig dat iedereen zich zoveel mogelijk op alle ter
reinen van de samenleving kan bedienen van zijn 
moedertaal. 

• 23 111.3 Onderwijs 

Het onderwijs is zeer centralistisch en gedetail
leerd geregeld . Het vindt uiterst moeizaam aan
sluiting bij de eisen van een veranderende samen
leving . De realisering van de doelstellingen van 
het onderwijs - voorbereiden op maatschappelij
ke functies, individuele ontplooiing , opheffen van 
sociale achterstanden, bijdragen aan de cultuur
stuit op steeds grotere problemen . Veel leerlingen 
en leraren verliezen de moed. De omvangrijke 
bezuinigingen tasten de kwaliteit van het onder
wijs aan. 

Circulaire-beleid 
Dat het systeem is vastgelopen komt voor een 
belangrijk deel door de manier waarop de centrale 
overheid haar verantwoordelijkheid draagt en het 
onderwijs bestuurt. De verregaande bemoeienis 
van de overheid heeft geleid tot een circulaire-be
leid, dat door zijn willekeur, onvoorspelbaarheid 
en onverhoedsheid ontwrichtend is gaan werken 
op de dagelijkse gang van het onderwijs. In het 
samenspel tussen overheid en belangengroepen 
is bovendien een machtsstructuur ontstaan die 
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immobiel is. Deze verstarring leidt ertoe dat initia
tieven uit de praktijk van het onderwijs nauwelijks 
aan bod komen . 

Daarom is het nodig dat onderwijs en samenle
ving dichter bij elkaar worden gebracht en dat de 
rol van de centrale overheid verandert. 

Eigen inzicht 
De bestuurlijke democratisering in zowel het 
openbaar als het bijzonder onderwijs dient te wor
den versterkt. Bovendien zal de autonome be
leidsruimte van scholen moeten worden vergroot. 
De scholen dienen de beschikking te krijgen over 
budgetten die ruimte laten voor eigen inzicht bij 
de bestedingen van gelden voor leermiddelen, 
vernieuwende ontwikkelingen en dergelijke. Voor 
het totaal van deze budgetten is de gemeentelijke 
overheid verantwoordelijk. 
De gemeente als locale overheid dient een eigen, 
plaatselijk onderwijsbeleid te kunnen voeren. 
Daarvoor ontvangt zij financiële middelen van het 
rijk op grond van het aantal leerlingen in die ge
meente. 
Het staat de gemeenten uiteraard vrij budgetten 
te verwerven en aan te wenden . Controle op de 
kwaliteit van het onderwijs vindt zoveel mogelijk 
achteraf plaats door de inspecties, die de daarbij 
passende bevoegdheden moeten krijgen; deze 
controle betreft niet de details van de inrichting, 
maar de resultaten aan de hand van het goedge
keurde schoolwerkplan en jaarlijkse voortgangs
verslagen. 

Vrijheid van onderwijs 
Leerl ingen en hun ouders zijn de dragers van de 
vrijheid van onderwijs als bedoeld in artikel 23 
van de Grondwet. Hun feitelijke voorkeuren en 
gedifferentieerde behoeften moeten het uitgangs
punt zijn bij de planning en fusie van scholen. Bij 
de komende planningwet voor het voortgezet on
derwijs moet deze keuzevrijheid worden vastge
legd. 

De toegankelijkheid van het onderwijs mag niet 
worden belemmerd door financiële barrières. 
Naast de leerplicht moet de gedachte van een 
daarop aansluitend leerrecht worden uitgewerkt 
in een stelsel van weerkerend onderwijs (éduca
tion permanente) . Samenwerkingsverbanden tus
sen de openbare en bijzondere scholen moeten 
worden gestimuleerd. 

Het huidige onderwijs dient meisjes en jongens 
voor te bereiden op het leven en werken in een 
informatiemaatschappij. waarin mensen zich in 
toenemende mate losmaken van traditionele rol
opvattingen. Dit kan o.a. door leerlingen in het 
basis- en voortgezet basisonderwijs een breed en 
gemeenschappelijk vakkenpakket aan te bieden 
en door waarde-opvattingen over te dragen die 
vrij zijn van sekse-vooroordelen . 
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Voortgezet basisonderwijs 
Het onderwijsbeleid voor de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs is gericht op het geleidelijk 
naar elkaar toegroeien van het voortgezet basis
onderwijs en het bestaande categoriale systeem . 
Alvorens deze ontwikkeling haar logisch eindpunt 
kan vinden, zijn in de komende regeringsperiode 
twee dingen nodig . In de eerste plaats moet het 
aantal experimenten met het voortgezet basison
derwijs worden uitgebreid. Daarnaast is er een 
staatscommissie nodig, die zich buigt over de 
nieuwe inrichting van het voortgezet onderwijs 
en voor 1990 aanbevelingen doet om de impasse 
van jaren te doorbreken . Met name zal daarbij 
aandacht moeten worden besteed aan de wijze 
waarop de onderwijsfasen van basisonderwijs tot 
en met tertiair onderwijs op elkaar aansluiten . 

Beroepsonderwijs 
Schoolopleidingen voor beroepsonderwijs dienen 
te worden verbreed. Daarbij moet het mogelijk 
worden praktijkervaring en theoretische verdie
ping beter te verweven , bijvoorbeeld door meer 
stagemogelijkheden . De explosieve ontwikkeling 
van de informatie-technologie moet door het on 
derwijs worden opgevangen. Prioriteit daarbij 
hebben het beroepsonderwijs en de scholing van 
docenten . 

Regionale centra 
Terwille van de doelmatigheid van de structuur 
van de onderwijsverzorging moeten er regionale 
onderwijscentra komen. Deze dienstverlenende 
centra vervullen begeleidings-, ontwikkelings-, 
nascholings- en onderzoekstaken . In het budget 
van de scholen dient in beginsel ruimte te zijn om 
daarmee interne enlof externe ondersteuning te 
bekostigen . 

Volwasseneneducatie 
Bij de uitvoering van een stelsel van volwasse
neneducatie hebben diegenen voorrang die eer
der geen of onvoldoende kansen hebben gehad 
en de groep volwassenen die in bepaalde be
roepsgroepen een steeds grotere achterstand 
dreigen op te lopen als gevolg van de snelle ont
wikkeling op het terrein van de informatie-techno
logie. Mede om die reden is het dringend noodza
kelijk dat een stelsel van periodiek bijscholings
verlof wordt ingevoerd. Dit verlof geldt ook voor 
de onderwijsgevenden zelf. Het studiefinancie
ringsstelsel behoort rekening te houden met de 
volwasseneneducatie. 

Hoger onderwijs 
Bij het hoger onderwijs is een grotere afstand 
nodig tussen overheid en instellingen en meer 
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van de 
instellingen voor onderwijs, onderzoek en maat
schappelijke dienstverlening. De instellingen krij
gen de ruimte voor een minder ambtelijk en meer 
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op de markt afgestemd personeelsbeleid. Dit 
wordt uitgewerkt in het rechtspositiereglement. 
Bevorderd wordt dat instellingen eigen inkomsten 
verwerven, bijvoorbeeld door contract-research. 
Dit geldt ook voor alfarichtingen. 

Er moet een grotere variatie komen in het on
derwijsaanbod, met de mogelijkheid over te gaan 
op een modulen-systeem (indeling van de leerstof 
in segmenten) met een daaraan gekoppeld pun
tensysteem . Het wettelijk kader van het hoger 
onderwijs moet worden aangepast bij de noodza
kelijke vergroting van de flexibiliteit . 

Bij de evaluatie van de grote taakstellingsopera
ties (STC en TVC) in het hoger beroepsonderwijs 
en het wetenschappelijk onderwijs is aandacht 
voor de onderwijskundige aspecten, naast de fi 
nanciële en bestuurlijke, dringend geboden. Het 
HBO moet een gelijkwaardige ontwikkeling krij 
gen. De decentralisatie van de financiering moet 
worden voortgezet. Zolang er door de krapte aan 
middelen spanning bestaat tussen twee belangrij
ke zaken, de financiële onafhankelijkheid van stu 
denten aan de ene en een zo groot mogelijke toe
gankelijkheid tot het hoger onderwijs aan de an
dere kant, dan moet het laatste het zwaarste we
gen . Om daarnaast de onafhankelijkheid van stu
denten zo goed mogelijk veilig te stellen, moeten 
leningen op gunstige voorwaarden ter beschik
king komen . Het stelsel van studiefinanciering 
mag geen beperking naar leeftijd bevatten . 

Wetenschap en technologie 
De nationale inspanning op het gebied van het 
onderzoek behoort voor de helft door de overheid 
te worden betaald . Het wetenschapsbudget moet 
worden omgevormd tot een echt overheidsonder
zoekplan, waarin samenhang en prioriteitsstelling 
helder naar voren komen. 

Eén technologische ontwikkeling heeft grote 
invloed op de functie van het hoger-onderwijsstel
sel zelf: de informatisering. Het SURF-plan beoogt 
de positie van het hoger onderwijs ook in de toe
komst te zekeren, door nu grote investeringen te 
doen in de toerusting met informatietechnologie. 
Een zorgvuldige afweging van de kosten (nu) en 
baten (nu en later) moet uitwijzen in welk tempo, 
over welke breedte en met welke speerpunten, 
het hoger onderwijs zo'n impuls zal krijgen. 

• 24 111.4 Volksgezondheid 

De zorg voor de volksgezondheid is een zaak van 
de gemeenschap, maar het individu bepaalt uit
eindelijk hoe hij leeft en wat gezondheid voor 
hem inhoudt. Het stimuleren van eigen medisch 
verantwoordelijkheidsgevoel en zelfzorg moet 
daarom voorop staan. Preventie, zowel algemeen 
als individueel, verdient prioriteit. De basisvoor
zieningen waarop de burger direct kan terugval
len, de zogenaamde eerste-lijnszorg, moeten met 
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het oog daarop worden gehandhaafd en waar 
nodig versterkt. De situaties waarin patiënten naar 
dure tweede-lijnsvoorzieningen worden gedreven 
omdat de keus voor goedkopere zelf- of eerste
lijnszorg niet wordt vergoed, zijn absurde uitvloei 
sels van bureaucratisch denken en dienen te ver
dwijnen. 

Patiëntenrecht 
Een logische consequentie van het toekennen 
van verantwoordelijkheid aan het individu voor 
zijn eigen gezondheid is het wettelijk regelen van 
patiëntenrecht. Bij dit patiëntenrecht horen de 
vrije keuze van de hulpverlener, inspraak bij be
handeling, bescherming van persoonlijke gege
vens, inzage in medische administratie, zelfbe
schikkingsrecht van in inrichtingen opgenomen 
personen en verbetering van de positie van de 
patiënt in het medisch tuchtrecht. 
Tevens moeten op korte termijn waarborgen ten 
aanzien van medische experimenten op mensen 
wettelijk worden verankerd . 

Decentralisatie 
Het particulier initiatief is er de afgelopen decen
nia niet in geslaagd het systeem van gezondheids
voorzieningen en -verzekeringen beheersbaar te 
houden . Om dat te veranderen is een plannings
systeem ontwikkeld, dat met name de lagere 
overheden de mogelijkheid gaf om daarin in te 
grijpen. Onder druk van allerlei belangengroepen, 
vooral de financiers en de organisaties van de 
hulpverleners, is daarvan nog niets terecht geko
men . 

Er dient ook bij de toekomstige vormgeving 
van de gezondheidszorg een strikte scheiding te 
zijn tussen de financiers en de hulpverleners. Er 
moet een systeem komen van regionale budgette
ring, aansluitend op de behoefte, met beslissings
bevoegdheid bij de provinciale en gemeentelijke 
overheid. De vrij besteedbare ruimte in de budget
ten moet mogelijkheden bieden om aan te sluiten 
bij het overige welzijnsbeleid. Het restrictieve ves
tigings- en toelatingsbeleid, zoals dat nu wordt 
gevoerd door beroepsgroepen kan dan worden 
beëindigd en vervangen door een beleid dat past 
bij de behoefte. Er dient te worden gestreefd naar 
een dienstverband voor medische specialisten. 

Financiering 
De financiering van de volksgezondheid is een 
collectieve verantwoordelijkheid. Wie niet ziek 
wordt betaalt mee voor wie het wel wordt, in over
eenstemming met de solidariteitsgedachte. 
Daarom kiest D66 vooruitlopend op de door ons 
gewenste volksverzekering met een geïndividuali 
seerde premie naar draagkracht tot een bepaald 
maximum, voor een basispakket aan voorzienin
gen, dat in elk geval de eerstelijnsvoorzieningen 
en de basisvoorziening in de tweedelijnsgezond
heidszorg (ziekenhuizen en dergelijke) omvat. In 
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het basispakket worden alternatieve geneeswij
zen, onder bepaalde voorwaarden, opgenomen. 
Het eigen risico voor medicijnen vervalt. Daarbo
ven komt de mogelijkheid om zelf bij te verzeke
ren, bijvoorbeeld voor het tandheelkundig ver
strekkingspakket of de mate van comfort in de 
ziekenhuisverpleging. Er moet een budget be
schikbaar komen voor hoogwaardig medisch on
derzoek op het gebied van chronische ziekten. 

Drugs 
Het drugsvraagstuk benadert D66 vanuit drie sa
menhangende punten: 
Het staat iedere mens vrij te beschikken over ei
gen lichaam en geest; gebruik van drugs kan 
schadelijk zijn voor de gezondheid; zelfbeschik
kingsrecht dat leidt tot overlast voor anderen 
moet kunnen worden ingeperkt. 
D66 is tegen gratis verstrekken van welke drug 
dan ook: wij zijn tegen een voorkeursbehandeling 
van bepaalde misbruikers ten opzichte van ande
ren. Dat D66 voorlopig gematigd positief staat 
tegenover de idee van medische verstrekking 
wordt bepaald door de noodzaak om de fysieke 
verloedering van verslaafden een halt toe te roe
pen. 
Tegen overlast moet worden opgetreden. Daarbij 
moet de nadruk liggen op een krachtige bestrij
ding van de handel in harddrugs. Ten aanzien van 
drugsgebonden criminaliteit moet worden ge
streefd naar een verhoging van de pakkans en 
een consequent vervolgingsbeleid. 

• 25 111.5 Justitie 

Het recht moet ieder in staat stellen zich als indivi
du te ontplooien. Het moet bescherming verlenen 
tegen degenen die als particulier of overheid 
machtsposities in de samenleving innemen. Res
pect voor het individu en zijn mening moet voor
op staan. 

Euthanasie 
Dat geldt bij fundamentele kwesties als de keuze 
van relatievormen en euthanasie. De overheid 
moet geen normen opleggen, maar ieder de mo
gelijkheid geven de eigen persoonlijke overtui
ging te volgen. Euthanasie moet mogelijk zijn 
voor hen, die daartoe de wens te kennen hebben 
gegeven, zoals tegelijkertijd niemand tegen zijn 
wil daaraan behoeft mee te werken. D66 heeft een 
initiatief-ontwerp ingediend om aan de bestaande 
onzekerheid een einde te maken; dit zal spoedig 
wet moeten worden . 

Vreemdelingen 
Respect voor het individu moet ook het vreemde
lingenbeleid beheersen. Nederland kan maar in 
beperkte mate vreemdelingen opnemen. Maar bij 
de behandeling van vreemdelingen moet voorop 
staan, dat men te maken ' heeft met mensen, die 
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in vaak ernstige nood verkeren. Dus geen lange 
onzekerheid over de verlening van een verblijfs
vergunning en geen grievende vorm van vrij
heidsbeneming. 
Het vluchtelingenbeleid moet zo ruimhartig mo
gelijk zijn. Het moet vooral niet in het negatieve 
blijven steken door zich te concentreren op het 
weren van hen, die niet volledig als vluchtelingen 
zijn te beschouwen, maar actief zijn door die 
vluchtelingen naar Nederland uit te nodigen die 
in de grootste nood verkeren en Nederland niet 
op eigen kracht kunnen bereiken. De rechtspositie 
van toegelaten vreemdelingen dient te worden 
versterkt. Dit geldt met name ten aanzien van hen 
die een afhankelijke verblijfstitel hebben en ten 
aanzien van de 'tweede generatie'. 

Discriminatie 
Discriminatie moet de wetgever binnen de gren
zen van het mogelijke bestrijden. Er moet snel 
een Algemene Wet Gelijke Behandeling komen, 
waarin discriminatie op grond van geslacht, ho
mofilie of huwelijkse staat wordt verboden, nu 
aan de voorbereiding daarvan al zo lang is ge
werkt. De handhaving ervan moet niet in de sfeer 
van het strafrecht worden gezocht. Beter is het 
om naast de direct belanghebbenden ook aan 
organisaties en belangengroepen de mogelijkheid 
te geven procedures bij de rechter aan te span
nen. Daarnaast moet op soortgelijke wijze discri
minatie wegens ras of levensovertuiging worden 
bestreden. Tevens dient de overheid met kracht 
te streven naar een voortdurende gedragsbeïn
vloeding door middel van educatie en voorlich
ting. 

Eenvoudiger 
In de veelheid van rechtsregels vindt de burger 
nog maar moeizaam zijn weg . Dat geldt ook voor 
ons rechtsbeschermingssysteem. Hoewel de zaak 
op papier aardig is geregeld, kan de burger die 
een proces wil beginnen slechts met grote moeite 
de goede regels voor de goede rechtsinstantie 
vinden. Een uitspraak laat bovendien vaak jaren 
op zich wachten. 

D66 wenst daarom vereenvoudiging van de 
regels en vereenvoudiging in de rechterlijke orga
nisatie. Een snelle uitspraak, ook al is die minder 
uitvoerig voorbereid, is te verkiezen boven een 
degelijke beslissing na jaren . In de administratie
ve rechtspraak zou als eerste instantie steeds de
zelfde soort alleensprekende rechter moeten func
tioneren, die een eenvoudige procedure volgt en 
op korte termijn uitspraak doet. De overbelasting 
van de Raad van State kan daardoor worden te
ruggebracht. 

Criminaliteit 
De toenemende criminaliteit is een ernstig maat
schappelijk probleem. De bestrijding ervan dient 
meer aandacht te krijgen. De organisatie van het 
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politieapparaat moet worden verbeterd door af
slanking van de papierwinkel en versterking op 
straat. Waar capaciteitsproblemen ontstaan door
dat de politie dichter bij de burger wordt gebracht, 
bijvoorbeeld door wijkgerichte activiteiten, moet 
de prijs voor die uitbreiding worden betaald. 

Maar criminaliteit staat niet los van de maat
schappelijke ontwikkelingen, zoals de toegeno
men werkloosheid. Het is daarom een illusie te 
menen dat alleen door strafrechtelijk optreden 
een effective bestrijding mogelijk is. Verschillende 
vormen van criminaliteit worden bevorderd door 
de toegenomen grootschaligheid en anonimiteit 
in de samenleving. Het besef dat men ten opzichte 
van anderen onaanvaardbaar handelt verdwijnt, 
indien men zich slechts gecontroleerd voelt door 
een tv-circuit of een stempelautomaat. 

D66 wil dat toezicht en controle weer een meer 
menselijk gezicht krijgen. Dat geldt evenzeer voor 
het eigenlijke strafrechtelijk optreden . Effectiviteit 
en voldoende middelen zijn noodzakelijk, maar 
de handhaving van het strafrecht moet geen doel 
in zichzelf zijn. Het gaat dus niet alleen om het 
oplossen van zoveel mogelijk misdrijven of het 
bouwen van zo groot mogelijke gevangenissen. 
Het is evenzeer van belang dat de slachtoffers van 
delicten worden geholpen en dat bij de bestraffing 
het menselijk aspect gehandhaafd blijft. De ver
goeding van toegebrachte schade dient in het 
strafproces meer aandacht te krijgen, ook omdat 
daardoor een directer verband tussen delict en 
straf voelbaar wordt. 

Meerderjarigheid 
De meerderjarigheidsgrens dient nu eindelijk op 
18 jaar gesteld te worden. D66 wenst ook een 
getrapte regeling, volgens welke de oudere min
derjarige geleidelijk zelfstandigheid verkrijgt. 

Bureaucratie 
De bureaucratie die het beleid op het terrein van 
kinderbescherming en op dat van het gevangenis
wezen kenmerkt, dient verminderd te worden. 
Instituten en inrichtingen dienen zelfstandiger en 
slagvaardiger te kunnen opereren en niet zo af
hankelijk te zijn van verstarrende regels uit Den 
Haag. 

• 26 111.6 Emancipatie van vrouwen en 
mannen' 

Het emancipatiebeleid dient zich in deze rege
ringsperiode te richten op het wegnemen van de 
vele ongelijkheden in wetgeving en beleid, met 
name in de sfeer van de betaalde arbeid, de socia
le zekerheid, pensioenen en de fiscale wetgeving; 
verder op het geven van bijzondere stimulansen 

, Daar emancipatie facetbeleid is, is het emancipatiebeleid 
ook verwerkt in de diverse hoofdstukken. 
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aan het emancipatieproces, met name op het ter
rein van discriminatiebestrijding en bestrijding 
van sexueel geweld. Een belangrijk doel is ook de 
ondersteuning en bevordering van de eigen orga
nisatie en activiteiten in de emancipatiebeweging. 
Een apart bewindspersoon is belast met de coör
dinatie van het emancipatiebeleid. Deze ziet 
nauwlettend toe op het emancipatiebeleid van 
alle ministeries, op gelijke rechten voor vrouwen 
en mannen in bestaande en komende wetgeving 
en beleid, en op de relatie tussen emancipatie en 
decentralisatie. 

Eerlijk delen 
Een eerlijke verdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid en van vrije tijd verdient de komende jaren 
veel aandacht, waarbij oog moet zijn voor de dik
wijls dubbele belasting voor vrouwen. 
Meer gelijke deelname aan de besluitvorming 
moet worden bevorderd. Meer gewicht moet wor
den gehecht aan zaken die met name voor vrou 
wen van belang zijn (ouderschapsverlof, kinder
opvang). Een evenwichtiger afweging van belan
gen (gezondheidszorg, ruimtelijke ordening) 
wordt gestimuleerd. Ook kwalitatief dient de posi
tie van de vrouw in het overheidsbeleid en bij het 
bedrijfsleven te worden versterkt. 

Steunfonds 
Het instellen van een steunfonds om vrouwen in 
staat te stellen groepsactie te voeren in het kader 
van de Wet Gelijke Behandeling verdient serieuze 
overweging. (Zie ook onder Justitie.) Wijziging 
van het ambtenarenreglement in die zin dat vrou
wen bij ontslagen in de overheidssector worden 
ontzien, moet met spoed worden gerealiseerd. 

Sexueel geweld 
Bestrijding van sexueel geweld - in ruime zin -
krijgt primaire aandacht. In het kader van een al
gemene wet gelijke behandeling, maar ook nu 
reeds bij de reparatie van de reeds bestaande, tot 
arbeid beperkte wetten gelijke behandeling, kan 
deze bestrijding een juridische vertaling vinden. 
Daarnaast zal preventie en hulpverlening zowel 
apart (blijfhuizen en soortgelijke instellingen) als 
geïntegreerd (gezondheidszorg, opleidingen, 
maatschappelijke dienstverlening) moeten blijven 
plaatsvinden . Behoorlijke financiering is hierbij 
onontbeerl ij k. 

• 27 111.7 Minderhedenbeleid 

In Nederland wonen grote groepen mensen van 
niet-Nederlandse afkomst. Zij verrijken door hun 
aanwezigheid onze samenleving en onze cultuur. 
Door de komst van vele migranten zijn, met name 
in de oude stadswijken, echter knelpunten ont
staan op het terrein van arbeidsmarkt, huisvesting 
en onderwijs. Dat is vooral een Nederlands pro
bleem, geen vreemdelingenprobleem. Elke inge-
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zetene van Nederland heeft in gelijke mate recht 
op de voorzieningen die er zijn . Waar sprake is 
van een achterstandssituatie, zowel voor autoch
tone als voor allochtone groepen, moeten extra 
maatregelen worden getroffen om de problemen 
ge'integreerd aan te pakken. Daartoe dienen vol
doende financiële middelen ter beschikking te 
komen, zonder dat gedetailleerde wet- en regelge
ving initiatieven ter verbetering belemmeren. 

Evenredig en toegankelijk 
Evenredigheid en toegankelijkheid vormen de 
basisprincipes waarop een op minderheden ge
richt achterstandsbeleid moet zijn gefundeerd. 
Een uitwerking van het evenredigheidsbeginsel 
op verschillende sectoren van de maatschappij 
moet zo spoedig mogelijk gestalte krijgen. Naast 
het meer en beter toegankelijk maken van de alge
mene voorzieningen moet ondersteuning worden 
verleend aan de opbouw van zelforganisaties. 
Deze organisaties zijn onontbeerlijk voor het posi
tieve verloop van het emancipatieproces. 
De rijksoverheid moet jaarlijks inzicht geven in de 
over- en ondervertegenwoordiging van ingezete
nen uit minderheidsgroepen op bepaalde terrei
nen. 
Extra zorg zal moeten worden besteed aan de 
totstandkoming van voldoende huisvestingsmo
gelijkheden voor ouderen uit etnische groepen . 
Voorzieningen in de gezondheidszorg dienen 
meer en beter toegankelijk te zijn voor uit het bui
tenland afkomstige mensen. Vrouwen moeten 
het recht krijgen zelfstandig een verblijfstitel aan 
te vragen. 

Eigen taal 
In het stelsel van volwasseneneducatie moeten 
ruime mogelijkheden komen voor alfabetiserings
cursussen, onderwijs in de Nederlandse taal en 
kennis van de Nederlandse samenleving. 
In het voortgezet onderwijs moeten de mogelijk
heden om bij het samenstellen van de pakketten 
te kiezen voor de eigen taal en cultuur worden 
uitgebreid . Leerkrachten voor het onderwijs in 
eigen taal en cultuur worden zoveel mogelijk ge
zocht onder de hier aanwezige leden van etnische 
groepen . Opleidingen om hen het vereiste niveau 
te doen behalen worden aangepast en uitgebreid. 
Om het etnisch ondernemerschap te ontwikkelen 
is het nodig dat de drempels in de vestigingswet
geving worden verlaagd en moet de mogelijkheid 
worden gecreëerd de tests ter verkrijging van de 
diploma's en vergunningen in de eigen taal af te 
leggen . 

Remigratie 
Om vrijwillige remigratie een goede kans van sla
gen te geven is nauwkeurige informatie vooraf en 
begeleiding bij herintegratie in het land van her
komst noodzakelijk. Daartoe dienen faciliteiten te 
worden geschapen en dient de Nederlandse rege-
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ring in overleg te treden met de landen van her
komst. 

Aan minderjarige kinderen die nu verplicht zijn 
om met hun ouders terug te keren, moet een te
rugkeeroptie worden gegeven tot op het moment 
dat zij meerderjarig zijn. Het recht gebruik te ma
ken van deze optie vervalt twee jaar na het berei
ken van de meerderjarigheidsleeftijd. 

Kiesrecht 
Het kiesrecht voor in Nederland wonende buiten
landers wordt uitgebreid tot Provinciale Staten. 

• 28 111.8 Bijzondere groepen 

Ouderen 
Door de verplichte uittreding uit het arbeidspro
ces op 65-jarige leeftijd (of eerder, zoals de trend 
nu is) wordt de wisseling van de wacht tussen 
oud en jong even abrupt als algemeen geregeld. 
Door de koppeling van status en invloed aan be
taald werk in onze huidige samenleving houdt dit 
ook een wisseling van de macht in . 

D66 wil de leeftijdgrens niet in algemene zin 
hanteren, maar streeft naar de mogelijkheid tot 
flexibele pensionering. 
Bovendien behoren invloed en aanzien niet langer 
automatisch aan het het hebben van een baan te 
zijn gekoppeld. Ouderen dienen als volwaardig te 
worden beschouwd en zeker niet te worden ge
stigmatiseerd en geïsoleerd . 

Het beleid van D66 is daarom gericht op het 
streven naar gelijkwaardigheid van ouderen in de 
maatschappij op alle terreinen : financieel, qua 
huisvesting en wat betreft de mogelijkheid maat
schappelijk te participeren . Slechts waar eigen 
behoeften en omstandigheden van ouderen het 
nodig maken worden specifieke voorzieningen 
getroffen. 

Op deze gebieden, maar ook in algemene zin 
wat het beleid betreft, dient met kracht te worden 
bevorderd dat ouderen volop deel kunnen hebben 
aan beleidsvorming en -uitvoering. 

Jongeren 
Om volwaardig aan de huidige en de komende 
maatschappij te kunnen participeren is voldoende 
scholing en een zelfstandig oordeel noodzakelijk. 
De overmaat aan informatie, de noodzaak vele 
keuzes te maken en als mondige burgers te func
tioneren maken het opgroeien van jonge mensen 
in deze tijd niet eenvoudig. Daarbij komt, dat de 
samenleving jongeren gretig als consument ac
cepteert, maar hen aarzelend toestaat een vol
waardige plaats in het arbeidsproces in te nemen. 
Dit vraagt van het primaire leefmilieu en van het 
onderwijs grote aandacht voor de scholing en 
vorming. 

Het bevorderen van het autonoom kunnen func
tioneren verdient hierbij een zwaar accent. Om 
hiertoe bij te dragen en deze verantwoordelijkheid 
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te onderstrepen is een snelle invoering van de 
wet tot verlaging van de meerderjarigheidsgrens 
tot 18 jaar gewenst. Daarnaast dient met spoed 
een getrapte meerderjarigheidsregeling ten aan
zien van deelfacetten als de keuze van vervolgon
derwijs, beroep, hulpverlening en (voor oudere 
minderjarigen) de keuze van verblijfplaats te wor
den gerealiseerd . 

Jeugdwerkloosheid 
Daar jeugdwerkloosheid van wat langere duur 
grote schade voor het functioneren op oudere 
leeftijd kan betekenen, dient bestrijding hiervan 
grote prioriteit te krijgen . Verlaging van het mini
mum jeugdloon is daarbij voor D66 niet bespreek
baar. 
Wel dient in overleg met de sociale partners in 
het kader van het gewenste beleid ten aanzien 
van herverdeling van arbeid extra aandacht aan 
jongeren te worden gegeven en binnen die groep 
aan meisjes die een onevenredig deel van de 
jeugdwerkloosheid voor hun rekening nemen. 
Behalve het aanstellen van jongeren in overheids
dienst voor 32 uur moeten er meer mogelijkheden 
voor groeibanen in het bedrijfsleven komen . Uit
breiding van het leerlingwezen is dringend nood
zakelijk. Ook om-, her- en bijscholing kan met na
me voor langdurig werkloze jongeren perspectief 
bieden . Projecten waarbij het om initiatieven van 
jongeren zelf gaat dienen ondersteund te worden. 
Overigens dienen diverse steun- en subsidiemaat
regelen ten behoeve van werkloze jongeren ge
stroomlijnd en in principe gedecentraliseerd te 
worden. De lange bureaucratische weg die moet 
worden bewandeld om een lokaal project van de 
grond te krijgen, is slecht voor de motivatie van 
jongeren en ook van de lokale bestuurders. 

Gehandicapten 
Gehandicapten moeten zoveel mogelijk als gewo
ne burgers kunnen deelnemen aan de samenle
ving . Er moet voor deze groepen een betere 
rechtsbescherming komen, met name een kl ach
tenrecht. Het recht op maatschappelijke bewe
gingsruimte is het uitgangspunt bij het regelen 
van de rechtspositie van de meerderjarige gehan
dicapte. Het openbaar vervoer en openbare voor
zieningen dienen beter toegankelijk te zijn . Ge
waakt moet worden tegen een cumulatie van ne
gatieve inkomenseffecten door bezuinigingen in 
het inkomensbeleid en op de voorzieningen voor 
gehandicapten . 

• 29 111.9 Recreatie en toerisme 

Naast de deelname van zoveel mogelijk mensen 
aan het maatschappelijk leven via een arbeidspro
ces dient ook voor de vrije tijd een zo groot moge
lijke participatie verzekerd te zijn . De overheid zal 
er zorg voor dienen te dragen dat de toegankelijk
heid van recreatie en recreatiegebieden gewaar-
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borgd blijft voor alle burgers of zij nu over een 
krappe beurs beschikken of gehandicapt zijn . 

Gelden van de rijksoverheid, Landbouwen Eco
nomische Zaken dienen doorgesluisd te worden 
naar de lagere overheden, die het best kunnen 
overzien waar de effectiviteit voor recreatie en 
toerisme het grootst is. 

• 30 111.10 Milieubeleid 

Mensen wonen, werken en recreëren in ons land 
op een klein gebied. Dat vereist een grote zorg 
voor het milieu . De volgende doelstellingen staan 
daarbij centraal: een goede leefomgevingskwali
teit als voorwaarde voor de volksgezondheid ; de 
instandhouding van aanwezige natuurgebieden 
en landschappelijke waarden; de zorg voor een 
goede leefomgeving voor toekomstige genera
ties ; het handhaven van de waarde en verschei
denheid van het ecologisch systeem als waarde 
in zichzelf. 

De activiteiten om de doelstellingen te verwe
zenlijken zijn in de eerste plaats gericht op het 
terugdringen en herstellen van reeds veroorzaak
te schade, het ontwikkelen, toepassen en stimule
ren van milieuvriendelijke technieken, het zuinig 
omgaan met energie en grondstoffen en het 
bevorderen van hergebruik. 

Bij de burgers 
De betrokkenheid van individuele burgers, bedrij
ven en particuliere organisaties bij het formuleren 
en uitvoeren van milieubeleid moet worden gesti
muleerd . Beheersing van de bureaucratie, meer 
integrale vergunningverlening en een oplossings
gerichte aanpak van bestaande milieuschade is 
geboden. 

Uitvoering van milieuwetgeving dient gedecen
traliseerd plaats te vinden . Lokale overheden die
nen de mogelijkheden te krijgen om zich naar 
behoren van de opgedragen wettelijke taken te 
kwijten. 

Economie en milieu 
Naar de mening van D66 bestaat er geen strijdig
heid tussen een goed milieubeheer en een goed 
economisch beleid. De technologische vernieu
wing en milieuvriendelijke produktieprocessen 
kunnen elkaar wederzijds stimuleren . 

Bij het formuleren van het economisch beleid , 
het energiebeleid en het ruimtelijk beleid dient op 
alle bestuursniveaus rekening te worden gehou
den met de kwaliteit van de leefomgeving . 

Bestuur en wetgeving 
De spreiding van de zorg voor het milieu over 
verschillende departmenten vergt een sterk de
partement voor milieubeheer, dat verantwoorde
lijk is voor het algemene milieubeheer, normstel
ling en coördinatie. Provincies en gemeenten voe
ren het beleid uit aan de hand van de centrale 
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normen en richtlijnen. 
Voor elke inrichting moet worden volstaan met 

één integrale vergunning, inclusief het afvalwater, 
waarin alle milieubelastende elementen zijn ge
wogen en tot beheersbare en aanvaardbare pro
porties teruggebracht. 

Handhaving 
Terecht krijgt de handhaving van het milieubeleid 
steeds meer aandacht. Het milieubeleid kan alleen 
resultaat opleveren, indien de in de loop der jaren 
van kracht geworden wetgeving en de daarop 
gebaseerde vergunningen ook werkelijk worden 
nageleefd. 

De sancties op overtreding van milieuwetge
ving moeten worden aangescherpt. De intensive
ring van het toezicht en de afstemming tussen de 
met de handhaving belaste overheidsinstanties 
en die tussen overheid en het Openbaar Ministe
rie moeten meer aandacht krijgen. 

Internationaal 
Milieu-aantasting stoort zich niet aan grenzen, 
dus moet milieubeheer ook internationaal meetel
len. Enkele belangrijke onderdelen van het milieu
beleid in internationaal verband zijn: een beheers
plan voor de Noordzee met krachtige bestrijding 
van de zeeverontreiniging; verbod op dumping 
en terugdringen van verbranding op zee van scha
delijk afval; tegengaan van olielozingen, preventie 
en rampenorganisatie met betrekking tot tanker
ongelukken; terugdringen van lozingen via rivie
ren, tijdiger uitwerking in het nationale beleid van 
verplichtingen uit EG-milieurichtlijnen; prioriteit 
voor uitvoering van de Rijnverdragen in eigen 
land; realiseren van een internationaal beheers
plan voor de Maas; instelling van internationale 
autoriteiten voor kwalitatief waterbeheer; aanwij
zing van beschermde Europese natuurgebieden; 
milieubescherming als volwaardige doelstelling 
in het EG-verdrag. 

Financiële aspecten 
Het weer herstellen van, of het terugdringen van 
schade aan het milieu dreigt onbetaalbaar te wor
den. Daarom zal in toenemende mate een beroep 
worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid 
van de individuele burger en bedrijven ter voorko
ming van verdere aantasting van het leefmilieu. 
Het is nodig dat de milieu-industrie daarbij in
speelt op de vraag naar schonere processen, re
cycling en zuiveringsmethoden. Ter stimulering 
daarvan moeten experimenten voor nieuwe tech
nieken financieel worden ondersteund. Om door 
vervuiling gedupeerden tegemoet te komen is 
een milieuschadefonds nodig. 

Ofschoon betalen geen vrijbrief is voor vervui
len, moet het principe dat de vervuiler betaalt, 
onverkort gelden als grondslag voor heffingen ter 
medefinanciering van milieumaatregelen, naast 
een behoorlijke bijdrage uit de algemene midde-
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len. Dit principe houdt ook in dat milieukosten 
niet worden doorberekend in de prijscompensa
tie. 

De kosten van reële milieuvoorzieningen moe
ten worden beschouwd als normale produktiekos
ten; in bijzondere omstandigheden en daardoor 
bij onevenredig hoge kosten en bij sanering van 
milieuhinderlijke bedrijven is er aanleiding voor 
financiële steun door de overheid. 

Preventie 
Uitgangspunt is het gegeven dat preventief mi
lieubeheer kostenverlagend werkt voor de ge
meenschap, omdat de kosten van herstel zo 
enorm hoog zijn. Preventief milieubeheer met 
bestrijding van schade aan de bron heeft voor 
D66 de hoogste prioriteit. Schadelijke activiteiten, 
die (nog) niet kunnen worden gestaakt, mogen 
alleen worden voortgezet, als de aan te richten 
schade wordt hersteld en er met prioriteit wordt 
gezocht naar minder schadelijke alternatieven. Er 
is geen reden om in een periode van recessie 
noodzakelijke milieu-eisen te versoepelen. Het 
industriebeleid moet zo worden gestuurd, dat 
vaker (milieu-vriendelijke) grondstof- en energie
zuinige technieken worden toegepast en dat ge
bruik van afvalstoffen wordt gestimuleerd. 

Educatie 
Ter bevordering van de verantwoordelijkheid van 
burgers en bedrijven moet de milieu-educatie een 
plaats krijgen in ons onderwijssysteem. De milieu
kundige opleidingen in het HBO en op acade
misch niveau moeten worden versterkt. 

Particuliere milieu- en natuurbeschermingsor
ganisaties spelen een belangrijke rol in de milieu
educatie. Hun activiteiten verdienen een betere 
financiële ondersteuning. 

Verzuring 
De reeds voorziene maatregelen ter bestrijding 
van de verzuring zijn onvoldoende en komen ten 
dele te laat. Aanvullend op deze maatregelen wil 
D66 het volgende gerealiseerd zien: 

rookgasontzwaveling voor 1990 (op alle elek
trische kolengestookte centrales) en ontzwave
ling van gasstromen op olieraffinaderijen; 
vastleggen van strenge emissienormen (bij
voorbeeld overeenkomend met tenminste VS
normen) voor auto's, met fiscale stimulans 
voor aankoop van 'schone' auto's; 

- volledige zuivering van ventilatie in stallen 
van intensieve veehouderij (tenzij op andere 
wijze aanzienlijke reductie van ammoniak kan 
worden bereikt, bijvoorbeeld door verminde
ring van het aantal dieren met tenminste 25%); 
bij het uitrijden van de mest wordt mestinjectie 
verplicht. 

Een krachtig Europees beleid ter bestrijding 
van de verzuring in de atmosfeer is noodzakelijk 
om resultaten te bereiken. 
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Mest 
De mestproblematiek moet zo spoedig mogelijk 
worden aangepakt. 

Zo snel mogelijk moeten bemestingsnormen 
per grondsoort worden opgesteld, rekening 
houdende met de grondwaterstand en het bo
demgebruik. 
De mestbanken worden gesteund ; in de toe
komst moeten ze op commerciële basis gaan 
opereren. 
Het uitrijden van mest in de winterperiode 
moet worden verboden. 

Chemisch afval 
Het ontstaan van niet-verwerkbaar chemisch afval 
moet worden voorkomen. Er moet een totaalopzet 
komen voor de toekomstige verwerking van che
misch afval, met zekerstelling van toereikende 
verwerkings- en opslagcapaciteit, goede controle 
op afgifte en transport en voldoende mogelijkhe
den voor de overheid om een verantwoorde gang 
van zaken te waarborgen. 

Radioactief afval 
Uit het oogpunt van milieubeheer is beperking 
van de afvalproduktie, zowel qua volume als qua 
radioactiviteit gewenst. Dit betekent dat in zieken
huizen, laboratoria en industrie het gebruik van 
radioactieve stoffen zoveel mogelijk moet worden 
vervangen door alternatieven. 

Stedelijk afval 
Eerste doel van het afvalbeleid is het terugdringen 
van verspilling en voorkomen dat afval ontstaat. 
Daarvoor is o.a. nodig: tegengaan van wegwerp
artikelen en overtollige verpakkingen, opnieuw 
invoeren van statiegeld op blik, gebruik van 
kringlooppapier, een langere levensduur van 
duurzame consumptiegoederen, gescheiden inza
meling en hergebruik, sterke uitbouw van recy
clingsmogelijkheden . 

Aan berging van baggerspecie en verontreinigd 
slib uit havens en rivieren moeten hoge eisen 
worden gesteld . Verantwoorde verwerkingsmo
gelijkheden voor kolenafval is een randvoorwaar
de. Er moet een landelijk plan komen voor beper
king van winning van oppervlaktedelfstoffen 
(zand, grind, mergel) tot de minst kwetsbare ge
bieden, in samenhang met terugdringen van het 
gebruik door hergebruik en produktie van alterna
tieve materialen uit afvalstoffen (havenslib, vlieg
as van centrales). 

Gevaarlijke stoffen 
De blootstelling van werknemers aan kankerver
wekkende stoffen kan sterk omlaag worden ge
bracht, evenals de aanwezigheid van kankerver
wekkende stoffen in voedingsmiddelen en pro
dukten als sigaretten. Een beleidsnota en een indi
catief meerjarenprogramma waarin normstelling 
en preventie centraal staan zouden hiervoor moe
ten worden opgesteld. 
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Geluidshinder 
Het bestrijden van geluidoverlast, zowel aan de 
bron als door geluidwerende maatregelen aan de 
geluidontvangstkant, moet blijvende aandacht 
krijgen. De kosten die gemoeid zijn met de aanleg 
van geluidwerende voorzieningen dreigen echter 
te groot te worden . Het accent van de lawaaibe
strijding zal daarom moeten worden verlegd naar 
de geluidbronnen. 

Bodembescherming 
Het is noodzakelijk dat de bescherming van de 
bodem nu werkelijk voortvarend wordt aangepakt 
middels een concreet actieprogramma bodembe
scherming. 

Ten aanzien van saneringssituaties moet gelden 
dat - indien de lokatie een woongebied is - bewo
ners vanaf het begin betrokken zijn bij de sane
ringsoperatie, waarin naast technische factoren 
ook rekening wordt gehouden met psycho-sociale 
processen. De sanering moet worden versneld, in 
de eerste plaats in woongebieden . Bij sanering 
dient het reinigen van de grond te worden verko
zen boven de isolatie van de vervuiling . 

Drinkwater 
De toenemende verontreiniging van het grondwa
ter en de traagheid waarmee de kwaliteit van op
pervlaktewater wordt gesaneerd geven reden tot 
toenemende bezorgdheid over de kwaliteit van 
het drinkwater in de toekomst. Maatregelen voor 
terugdringen van het gebruik van meststoffen en 
andere afvalstoffen zijn ter bescherming van het 
drinkwater van essentieel belang . Het gebruik van 
grondwater voor industriële processen moet wor
den tegengegaan. 

Noordzee 
De offshore mijnbouw in de Noordzee levert risi
co's op voor het Noordzee-milieu . De wetgeving 
moet worden aangepast om bescherming van het 
Noordzee-milieu te garanderen . De capaciteit 
voor de bestrijding van rampen moet worden 
uitgebreid. 

Natuurbescherming 
Alle Nederlandse natuurgebieden worden in be
scherming genomen, onder meer door creatie 
van een systeem van nationale parken . Met be
trekking tot de waardevolle agrarische cultuur
landschappen moet worden uitgegaan van verwe
ving van functies. De uitvoering van voorgeno
men dijkverzwaringsplannen mag plaatsvinden 
tenzij dit onherstelbare schade toebrengt aan het 
specifieke rivierenlandschap. 

Op basis van het structuurschema Natuur- en 
Landschapsbehoud zal een voortvarend, planma
tig beleid worden gevoerd tot behoud en ontwik
keling van het natuurlijk milieu . Dit zal méér kos
ten dan thans voor de natuurbescherming ter be
schikking wordt gesteld . In het bijzonder de 'natte' 
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gebieden krijgen een stringente bescherming. 
In de komende vier jaren wordt een programma 

ontwikkeld om bedreigde plant- en diersoorten 
en hun milieu te beschermen en nieuwe ontwikke
lingskansen te bieden. 

Natte gebieden 
Waddenzee 

Het bestaande wettelijk kader biedt nog onvol
doende waarborgen om de bedreigingen voor de 
Waddenzee het hoofd te bieden. Er dient daarom 
een wet ter bescherming van de Waddenzee te 
komen. Intussen mogen er geen olie- en gasborin
gen in en nabij het gebied worden uitgevoerd . 

Oostersche/de 
De Oosterschelde wordt gesloten met een door
laatbare stormvloedkering terwille van de in
standhouding van het rijke leefmilieu in het ach
terliggende gebied. Het beheer van de storm
vloedkering moet hierop afgestemd zijn. Afwij
kend gebruik veroorzaakt aanzienlijke milieurisi
co's, omdat het getij sterk wordt gereduceerd en 
stilgezet. 

Westerschelde 
Het milieu in en rond de Westerschelde is ernstig 
verwaarloosd. Verbetering van de waterkwaliteit 
en bescherming van natuurgebieden moeten 
voorrang krijgen . Bij de herziening van de water
verdragen met België moet de verbetering van de 
kwaliteit van het Westerscheldewater een belang
rijke rol spelen. 

Markermeer 
Inpoldering van het Markermeer stuit op overwe
gende bezwaren. De waarden van het Marker
meer dreigen te worden aangetast door het ont
breken van een samenhangend beleid voor het 
behoud en de ontwikkeling van het Markermeer 
als natuurgebied . 

Ijsselmeer 
Zo spoedig mogelijk dient zoals voor de Wadden
zee ook voor het Ijsselmeer een inrichtings- en 
beheersbeleid te worden geformuleerd . Hierbij 
dienen de verschillende functies en waarden van 
het gebied in onderlinge samenhang tot hun recht 
te komen. 

Opperv/aktedelfstofwinning 
Oppervlaktedelfstoffen (mergel, grind en zand) 
worden nog steeds gewonnen door middel van 
drastische, blijvende ingrepen in het landschap. 
D66 pleit voor een terughoudend beleid voor op
pervlaktedelfstofwinning, en acht stimulering van 
onderzoek naar alternatieve materialen en vervan
gende grondstoffen noodzakelijk. 

Bescherming van dieren 
Veel dieren hebben geen leven. Dit geldt in het 
bijzonder voor veel proefdieren (meer dan 1 mil
joen per jaar) en voor dieren in de intensieve vee
houderij (meer dan 400 miljoen per jaar). Aan een 
goede wetgeving, die uitgaat van het principe dat 
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dieren rechten hebben en die tenminste een rede
lijk welzijn waarborgt voor alle dieren, is dan ook 
dringend behoefte. 
Het door de regering ingediende ontwerp Ge
zondheids- en Welzijnswet voor Dieren is onvol 
doende, o.a. omdat het niet garandeert dat binnen 
redelijke tijd een eind wordt gemaakt aan de uit
wassen van de bio-industrie. 

• 31 111.11 Volkshuisvesting 

Bouwprogramma 
Op grond van de noodzaak tot verbetering en 
instandhouding van de woningvoorraad dient 
een belangrijke verschuiving plaats te vinden in 
de richting van woningverbeteringsprogramma's. 
Stadsvernieuwing krijgt daarbij voorrang . 

Het nieuw- en verbouwprogramma zal zich rich
ten op het terugdringen van de tekorten in de 
woningvoorraad. Dat betekent extra inspannin
gen in de grote bevolkingscentra, meer bejaar
denwoningen en woningen voor gehandicapten 
en personen of groepen met bijzondere woonbe
hoeften. Bijzondere woonvormen (woonschepen, 
woonwagens) behoren daarbij aanvaard te wor
den. De eigen creativiteit van bewoners moet wor
den bevorderd, evenals experimenten die zijn 
gericht op een grotere variatie in woonvormen en 
woonmilieu. 

Stadsvernieuwing 
Bestrijding van verkrotting en behoud van vol
doende betaalbare huizen vraagt tevens sterke 
nadruk op grote onderhoudsbeurten (inclusief 
herstel van bouwgebreken) gecombineerd met 
beperkte geriefsverbeteringen. De na-oorlogse 
wijken moeten daarbij snel worden aangepakt. 
Gelden hiervoor kunnen komen uit matiging van 
de nieuwbouw en van dure renovatieprojecten. 
De mogelijkheden voor gemeenten en woning
bouwverenigingen om particuliere huurwoningen 
in oude wijken aan te kopen moeten worden ver
ruimd . De positie van de gemeentelijke woningbe
drijven moeten worden versterkt. 
Bij het ontwikkelen van stadsvernieuwingsplan
nen moet rekening worden gehouden met de ver
betering van de leefomgeving door middel van 
het aanbrengen van voldoende openbaar groen, 
speelvoorzieningen en dergelijke. 

Bouwkosten 
Er dient een einde te komen aan de tegenstrijdige 
situatie, waarbij de overheid eerst belastingen 
heft over woningen (BTW en overdrachtsbelas
ting) en vervolgens allerlei subsidies uitkeert om 
wonen betaalbaar te maken . Rationalisering door 
een feitelijke belastingverlaging met gelijktijdige 
subsidiebeperking is dringend noodzakelijk. Hier
door wordt de afhankelijkheid van subsidies be
perkt, het contingentloos bouwen in de (sociale) 
vrije sector wordt bevorderd en de sector van de 
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gesubsidieerde woningbouw kan worden inge
krompen. Om dit te bereiken wordt in de komende 
kabinetsperiode de woningbouw tenminste on
dergebracht in het lage tarief van de BTW, terwijl 
het tarief van de overdrachtsbelasting wordt ge
halveerd van 6% tot 3%. De financiering wordt 
gevonden in een verlaging van de woningbouw
subsidies. 

Woonlasten 
Mede uit een oogpunt van inkomensbeleid moet 
de woonkwaliteit duidelijker in de huur tot uiting 
komen . 
Voortgang van de huurharmonisatie is onvermij 
delijk. Indien het mogelijk zal zijn voldoende loon
vaste leningen van pensioenfondsen voor de wo
ningbouw aan te trekken dient overwogen te wor
den de jaarlijkse trendmatige huurverhogingen te 
koppelen aan de algemene loonontwikkeling. De 
woonlastenproblematiek weegt op het moment 
zwaarder dan het woningtekort. Beheersing van 
de woonlasten in ruime zin verdient hoge priori
teit. 
In het kader van het woonlastenbeleid worden de 
aardgasprijzen voor kleinverbruikers gematigd. 

Zelf bepalen 
Een algemeen systeem van wonen naar draag
kracht voor huurders en kopers wordt afgewezen 
wegens een ongewenste aantasting van de vrij
heid zelf te bepalen of men veel of weinig voor 
het wonen wil uitgeven. Zie de gigantisch toene
mende bureaucratie met de daarbij behorende 
inkomenscontroles en de noodzaak de inkomens 
van samenlevende partners daartoe bij elkaar op 
te tellen . 
Individuele huursubsidie moet mogelijk blijven. 
De alleenstaandentabel voor boven-dertigjarigen 
moet worden afgeschaft. 

Bewonersemancipatie 
Het woningbeleid moet worden aangepast aan 
individuele wensen door verschillende vormen 
van bewonerszelfbestuur, met name door per
soonlijk en kleinschalig gemeenschappelijk wo
ningbezit en door tussenvormen van huren en 
kopen, zoals scheiding van eigendom en beheer 
en huur van de drager met koop van de inbouw. 
Hiertoe moeten financiële en juridische belemme
ringen worden weggenomen . 
Creativiteit moet worden gemobiliseerd bij huur
en koopwoningen door zelfwerkzaamheid met 
deskundige begeleiding. Hiertoe moeten juridi
sche en subsidietechnische belemmeringen wor
den weggenomen. 

Overdracht van woningen van gemeenten of 
woningbouwcorporaties aan de bewoners kan 
verantwoord zijn als het gebeurt in gemeenschap
pelijk eigendom met waarborgen tegen speculatie 
(bijvoorbeeld in maatschappelijk gebonden eigen
dom). 
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Verscheidenheid 
Het zelfstandig blijven wonen van ouderen en 
gehandicapten in woningen met aangepaste 
dienstverlening wordt bevorderd. 
Het groepswonen moet als volwaardige woon
vorm in alle regelingen volledig worden erkend. 

Toewijzingsbeleid 
De gemeenten dienen een woonruimtebeleid te 
voeren, dat de beschikbare en nieuw te bouwen 
woonruimte beter verdeelt en gelijke kansen biedt 
aan àlle woningzoekenden. Met name moet de 
achterstand worden weggenomen voor jongeren, 
bejaarden, etnische minderheden, gehandicap
ten, woongroepen en alternatieve samenlevings
vormen. 

Wetgeving 
Ter bescherming van het relatief goedkope huur
woningbestand moet de door beide Kamers aan
vaarde D66-initiatiefwet op de woningsplitsing 
spoedig worden ingevoerd . Ter bestrijding van 
de bureaucratie en terwille van kostenbesparing 
blijven de nog niet ingevoerde delen van de Leeg
standswet buiten werking . 

• 32 111.12 Ruimtelijke ordening 

In een klein land moet met de ruimte worden ge
woekerd. Aan keuzen tussen verschillende belan
gen - milieu, werk, recreatie, verkeer - is niet te 
ontkomen. Hoofdpunten van het beleid zijn : 

concentratie en integratie van wonen, werken 
en voorzieningen; 
herstel van de steden, liever door verdichting 
dan door uitbreiding; 
afremmen van de overloop en tegengaan van 
suburbanisatie; 
zorgvuldige inrichting van stedelijke randzo
nes; 
versterking van de historische structuur van 
binnensteden; 
het streven naar een integratie van belangen 
in het landelijk gebied. 

Van rijkswege zal, in goed overleg met de Rand
stadprovincies, een samenhangend beleid voor 
de Randstad moeten worden geformuleerd . Het 
herinvesteren in de steden moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Afstemming van de ruimtelijke 
ordening in Europees verband moet meer aan
dacht krijgen. 

Overreservering 
De planologische overreservering - meer grond 
is bouwrijp gemaakt voor woningbouw en be
drijfsterreinen dan nodig blijkt - brengt veel ge
meenten in financiële moeilijkheden. Dit pro
bleem moet snel worden aangepakt met steun 
van de rijksoverheid . 
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• 33 111.13 Waterstaat, infrastructuur en 
transport 

Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid is van groot belang. In het ka
der van het Nationaal Plan Verkeersveiligheid 
moet zowel gewerkt worden aan bewustmaking 
als aan technische maatregelen . Overtredingen 
die bedreigend zijn voor medeweggebruikers, 
zoals rijden onder invloed, moeten met kracht 
worden bestreden door stringente controle . Er is 
een wettelijke basis nodig voor ademanalyse. 
De regionale aanpak van de verkeersveiligheid 
moet worden uitgebouwd. 

Openbaar vervoer 
Openbaar vervoer wordt met kracht bevorderd, 
evenals het fietsverkeer. De centralisatie van be
voegdheden kan ook in het openbaar vervoer de 
doelmatigheid bevorderen. In dit verband is het 
wenselijk dat dienstregeling en bedrijfsvoering 
van het streekvervoer door de provincies en van 
het stadsvervoer door de gemeenten worden be
paald. 
Met de steun van de regio moet de Zuiderzee
spoorlijn snel tot stand kunnen komen (doortrek
ken van de lijn Amsterdam-Lelystad via Em
meloord, Heerenveen en Drachten naar Gronin
gen). 
De tarieven mogen hoogstens stijgen volgens de 
index voor de kosten van levensonderhoud. Met 
onderzoek en experimenten moet bekeken wor
den of door de verlaging van de tarieven meer 
toeloop van reizigers en daardoor een betere kos
ten/baten-verhouding in de bedrijfsvoering kan 
ontstaan . Met experimenten in landelijke gebie
den als belbus, buurtbus, taxi-inzet moet ook daar 
vervoer worden gegarandeerd. Tevens moet 
meer aandacht worden besteed aan het toeganke
lijk maken van gangbaar vervoer voor gehandi
capten. 

Luchthavens 
De luchthaven Schiphol is een belangrijke motor 
van de nationale economie. De ontwikkeling van 
Schiphol moet binnen de vastgestelde geluids
contouren zoveel mogelijk worden bevorderd. 
Regionale luchthavens zijn van grote betekenis 
voor de aansluiting van het gebied op nationale 
en internationale infrastructuur. Daarom moeten 
er ook daar, binnen de vastgestelde geluidscon
touren ontwikkelingen mogelijk blijven . 

Zesbaksduwvaart 
De zesbaksduwvaart tussen de Rijnmond en het 
Ruhrgebied veroorzaakt problemen voor de overi
ge scheepvaart en brengt aanzienlijke kosten en 
milieuschade met zich mee. Het experiment, dat 
tegen de zin van D66 voor de periode van een jaar 
is toegestaan, krijgt daarom geen vervolg. 
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• 34 111.14 Energie 

De energiepolitiek in Nederland moet worden 
omgebogen in de richting van een gedecentrali
seerde elektriciteitsopwekking, waarbij besparing 
van fossiele energie door bevordering van het 
aanboren van nieuwe, blijvende energiebronnen 
en een doelmatig gebruik van de beschikbare 
energiebronnen uitgangspunt is. Dit betekent een 
sterke bevordering van de warmtekrachtkoppe
ling via aardgas, waardoor tevens een belangrijke 
vermindering van de verzuring zal optreden. 
Er is een vergelijkend onderzoek nodig naar de 
schadelijke effecten van de verschillende energie
dragers, zodat in de besluitvorming over keuzes 
voor toekomstige vormen van energievoorzie
ningen alle relevante factoren worden betrokken. 

Besparing 
Uitgangspunt van beleid blijft voor de komende 
jaren het bezuinigen op energie. Daarbij streven 
wij naar het handhaven of verminderen van het 
huidige niveau van energieconsumptie. Het ont
werpen en toepassen van minder energie-inten
sieve produkten en produktieprocessen moet 
worden gestimuleerd. Het bewuste zuinigheids
beleid zal tot uiting komen in de tarieven, in voor
lichting en demonstratieprojecten. Voorts in ener
gie-informatieve etikettering, bevordering van 
isolatie en toepassing van warmtekrachtkoppe
ling, en in het bevorderen van een verschuiving 
van particulier naar openbaar vervoer. 

Isolatie 
Bestaande en nieuwbouwwoningen worden geï
soleerd volgens de normen van de Modelbouw
verordening. Het is economisch rendabel deze 
norm aanzienlijk te verscherpen, wat tevens gun
stige werkgelegenheidseffecten heeft. Het resulte
rende verminderde brandstofgebruik levert een 
belangrijke bijdrage aan de verlichting van de 
woonlastenproblematiek. 

Gelijke premies 
Commerciële instellingen kunnen voor energiebe
sparende investeringen aanmoedigingspremies 
ontvangen. Nutsbedrijven ontvangen deze thans 
niet. Toch zijn met name de distributiebedrijven 
zeer geschikt om isolatieprogramma's te ontwik
kelen of warmtekracht-installaties, windturbines 
of zonneboilers te installeren. Zij dienen daarvoor 
dezelfde financiële prikkels te krijgen als de com
merciële bedrijven. 

Warmtekrachtkoppeling 
Toepassing van warmtekrachtkoppeling, warmte
terugwinning en warmtepompen is van het groot
ste belang voor het opzetten van een doelmatig 
energiesysteem. De mogelijkheden van warmte
krachtkoppeling moeten worden gestimuleerd 
door hogere tarieven voor teruglevering van elek-
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triciteit en vooral door reservevermogen . Nutsbe
drijven moeten meer bij deze technologie worden 
betrokken. 

Aardgas 
Aardgas dient selectief te worden ingezet voor 
het bereiken van een doelmatige structuur van de 
energievoorziening. Naarmate bedrijven meer 
bereid zijn tot investeringen als warmtekrachtkop
peling, dient gas voor een langere periode be
schikbaar te worden gesteld. Aardgastechnologie 
dient voorrang te krijgen bij energieprojecten. 

Kernenergie 
D66 is tegen nieuwe kerncentrales, voordat het 
afvalprobleem is opgelost. D66 is wel vóór het 
openhouden van de bestaande kerncentrales, 
vóór theoretisch en laboratorium-onderzoek naar 
een veilige oplossing van het afvalprobleem en 
vóór onderzoek naar veilige vormen van produk
tie van kernenergie. De bouw van nieuwe kern
centrales is gelet op de voorraad aan fossiele 
brandstoffen ook om economische redenen niet 
noodzakelijk of gewenst. 

Nieuwe energiebronnen 
Het onderzoek naar en de demonstratie van nieu
we energiebronnen zoals zon, wind, geothermie 
e.d. dienen met kracht te worden voortgezet, zo
wel op nationaal als op Europees niveau. 
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IV 

• 35 De positie van de Europese landen t.O.V. 
de rest van de wereld wijzigt zich. In economisch 
en politiek opzicht oriënteren zowel de Verenigde 
Staten als de Sovjetunie zich steeds meer op het 
Aziatische continent. Een verschuiving van het 
handelscentrum van de Atlantische naar de Stille 
Oceaan is zichtbaar. Dit zal op den duur zijn conse
quenties hebben voor het politieke toneel. De ver
houding tussen de twee supermachten zal hier
door veel directer dan tot nu het geval is worden 
bepaald door factoren die buiten Europa liggen . 
De belangen van de Europese landen zullen daar
door op den duur een andere, minder vooraan
staande rol gaan spelen. Eveneens zal ermee reke
ning moeten worden gehouden dat de verhou
ding tussen de Sovjetunie en China belangrijker 
zal worden, en daardoor een zwaarder stempel 
zal gaan drukken op het machtsevenwicht tussen 
de Verenigde Staten en de Sovjetunie. Ten slotte 
moet rekening worden gehouden met een grotere 
oriëntering van de Oosteuropese landen op de 
Westeuropese landen ten behoeve van hun eco
nomische ontwikkeling. 

De Westeuropese landen zullen de gevolgen 
van de wijziging van hun positie ondervinden in 
politiek, economisch, cultureel en psychologisch 
opzicht. Zij zullen zich politiek en economisch zo 
moeten organiseren dat zij de nieuwe situatie 
aankunnen. Daarnaast blijft de transatlantische 
samenwerking ook economisch van zeer grote 
betekenis. 

De snelle verandering in het wereldpolitieke 
beeld van de komende jaren vraagt om een kriti
sche bezinning op de concepties van het buiten
lands beleid van Nederland en van de overige 
Westeuropese landen. 

Doelstellingen 
Voor D66 betekent dit dat het Nederlandse buiten
lands beleid moet zijn gericht op: 
- een spoedige totstandkoming van een Europe

se Unie, die besluitvaardig en doeltreffend de 
economische en politieke uitdaging kan tege
moet treden; 

- een herstructurering van de Navo door middel 
van de opbouw van een eigen Westeuropese 
veiligheidsidentiteit, die meer gewicht in de 
schaal legt bij de defensie van ons continent 
en bij het werken aan ontspanning en wapen
beheersing; 
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een gezamenlijke Westeuropese inbreng bij 
de verdere ontwikkelingen inzake strategische 
defensie; 
een intensieve oriëntering op Oost-Europa, 
zowel politiek als economisch en cultureel; 
een concentratie van het ontwikkelingshulpbe
leid op de armste landen, in het bijzonder het 
Afrikaanse continent; 
actieve bescherming van de mensenrechten; 
het bieden van hulp aan vluchtelingen . 

De invloed van Nederland op de internationale 
politieke ontwikkelingen is niet te verwaarlozen, 
maar wel beperkt. Dat vergt een even nuchtere 
als doortastende aanpak bij het streven naar reali
sering van deze doelstellingen. 

• 36 IV.1 Een verenigd Europa 

De grote binnenlandse problemen, zoals de struc
turele werkloosheid, de milieuvervuiling en de 
technologische achterstand zijn niet te beheersen, 
laat staan op te lossen, als ze niet in Europees 
verband worden aangepakt. De totstandkoming 
van een verenigd Europa door een politieke unie 
en van een Europese identiteit binnen het Atlanti
sche Bondgenootschap is een noodzaak en moet 
een primaire doelstelling van het buitenlandse 
beleid zijn. Slijtage van het Bondgenootschap kan 
alleen worden tegengehouden wanneer in het 
Bondgenootschap ruimte wordt geschapen voor 
een grotere verantwoordelijkheid en een duidelij
ker identiteit van West-Europa. Daarmee wordt 
tevens een goede basis gelegd voor het voeren 
van een Europees veiligheidsbeleid. De Westeuro
pese Unie kan hierbij een belangrijke rol vervuI
len . De aanvaarding van een politieke unie bete
kent de bereidheid om nieuwe EG-verdragsver
plichtingen aan te gaan op onder meer econo
misch, sociaal en monetair gebied, ten aanzien 
van industrie- en technologiebeleid en t.a.v. mi
lieubeleid. In het kader van een Europees Uniever
drag moet bovendien vorm worden gegeven aan 
een gemeenschappelijk vreemdelingenbeleid en 
aan coördinatie van de misdaadbestrijding. Wan
neer het niet anders kan moet de Europese Unie 
voorlopig worden gevormd door alleen die EG
lidstaten die daaraan concreet invulling willen en 
kunnen geven. 
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Instituties 
Een versterking van de institutionele structuur 
van de EG is, zeker bij de verdergaande Europese 
integratie, een absolute vereiste. Het administra
tieve apparaat van de EG moet slagvaardig en 
doelmatig zijn ingericht. De besluitvorming bij 
meerderheid door de Raad van Ministers moet zo 
spoedig mogelijk worden gerealiseerd. Een sterke 
controlerende en wetgevende rol van het Europe
se Parlement ligt als democratisch verlengstuk 
van de Europese integratie voor de hand. 

Oost-Europa 
De verhouding tussen West- en Oost-Europa 
wordt sinds de Tweede Wereldoorlog getekend 
door de ideologische tegenstelling van de twee 
blokken , die geleid worden door de Verenigde 
Staten en de Sovjetunie. Door de Westeuropese 
landen en met name Nederland is te weinig ge
zocht naar praktische middelen om de effecten 
van deze deling teniet te doen . De groeiende ach
terstand die Oost-Europa op technologisch terrein 
oploopt t.a .v. West-Europa doet deze landen 
steeds afhankelijker worden van de Sovjetunie en 
verzwakt hun economische positie en hun eigen 
culturele identiteit. 

Zowel in EG-kader als op bilateraal niveau dient 
West-Europa, c.q. Nederland, te bewerkstelligen 
dat deze tendens zich keert. Er moet een structu
reelOost-Europabeleid worden gevoerd dat ge
richt is op wederzijdse handelsbevordering en 
versterking van de culturele banden . Door deze 
maatregelen kan een basis van vertrouwen wor
den gelegd, die kan dienen voor een eigen Euro
pese dialoog over vrede- en veiligheidsvraagstuk
ken . Bovendien zal zo een hefboom worden ge
creëerd om een groter respect voor de mensen
rechten in Oost-Europa te bewerkstelligen . 

• 37 IV.2 Vrede en veiligheid 

Westeuropese veiligheid 
De specifieke veiligheidsbelangen van West-Euro
pa eisen meer verantwoordelijkheid van de Euro
pese NAVO-partners voor hun eigen defensie en 
nauw onderling overleg en samenwerking over 
veiligheidskwesties en wapenbeheersing . Door 
een herstructurering van de NAVO moet de eigen 
Europese identiteit vorm krijgen . Daarnaast is er 
versterking nodig van de Europese materieelsa
menwerking (wapenontwikkeling, -produktie, 
-aanschaf en -verkoop) om de onevenwichtigheid 
in de wapenaankopen tussen de V.S. en West-Eu
ropa recht te trekken en de wapenuitvoer naar 
landen buiten het verdragsgebied beter te kunnen 
beheersen . Een sterkere Europese identiteit op 
veiligheidsgebied mag, indien dit onvermijdelijk 
is, leiden tot meer uitgaven voor de conventionele 
verdediging (bijv. tot 3%). Uiteraard moet daaraan 
een kritische toetsing aan de wapenbeheersings
doelstellingen voorafgaan. 

138 

SDI 
Met de mogelijke komst van SDI zijn voor de Euro
pese veiligheid vitale belangen gemoeid. De 
Westeuropese landen moeten zich herbezinnen 
op de operationele en preventieve aspecten van 
de nucleaire wapens in Europa, daarbij inbegre
pen het vraagstuk over de beslissing van de inzet 
daarvan, alsmede op de consequenties voor de 
Europese systemen. 
SDI is zorgelijk vanwege de destabiliserende wer
king die het kan hebben, de averechtse werking 
op het streven naar wapenbeheersing en de mo
gelijke strijdigheid met het ABM-verdrag. De re
searchfase lijkt echter onafwendbaar. De Europe
se landen moeten daarom gezamenlijk een beleid 
voeren dat voorkomt dat bij de invulling van de 
researchfase de Westeuropese belangen worden 
geschaad. Daarbij dient de gezamenlijke Westeu 
ropese inbreng zich in de eerste plaats te richten 
op de afweerproblematiek in Europa zelf, bijv. in 
het kader van een aangepast Eureka-plan van de 
Franse president. 

Wapenbeheersing 
Het wapenbeheersingsbeleid moet onderworpen 
zijn aan de voorwaarde dat door de ontwapening 
de kans op een conflict niet groter wordt. Daarom 
wijst D66 eenzijdige volledige ontwapening af. 
Evenwichtige ontwapening moet tot stand komen 
via internationale onderhandelingen . Eenzijdige 
gebaren, die een beperkt risico inhouden, maar 
dat proces op gang kunnen brengen, zijn daarmee 
niet uitgesloten . 
D66 stelt zich afwijzend op tegenover de produk
tie, het bezit en het gebruik van chemische wa
pens. 

Kernwapens 
Het huidige kernwapenpotentieel, nog los van de 
groei daarvan, stemt tot grote bezorgdheid. Een 
aanzienlijke vermindering is mogelijk, omdat de 
huidige functie van de kernwapens op een aan
zienlijk lager niveau evenzeer effectief is. 
De vermindering is gewenst om twee redenen. In 
de eerste plaats kan zij bijdragen tot het gedeelte
lijk wegnemen van wantrouwen, dat een van de 
belangrijkste oorzaken van oorlog kan zijn. In de 
tweede plaats zal zo'n vermindering een voor
beeldfunctie kunnen hebben, waardoor verdere 
verspreiding van kernwapens kan worden tegen
gegaan. De vermindering van de kernbewapening 
is onderworpen aan de algemene voorwaarde, 
dat zij niet leidt tot een situatie waarin de kans op 
oorlog, laat staan de kans op het gebruik van kern
wapens toeneemt. 

D66 staat een actief nucleair ontwapeningspro
gramma voor. Daarbij dienen de Verenigde Staten 
en de Sovjetunie een centrale rol te vervullen , 
maar ook de Westeuropese landen die zelf kern
wapens produceren en bezitten hebben hier een 
verantwoordelijkheid. Als eerste stap is bevriezing 
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van het kernwapenpotentieel op het huidige ni
veau noodzakelijk. D66 zal zich ervoor inzetten dat 
Nederland actief meewerkt aan de totstandko
ming van een internationaal verbod op: 
- de ontwikkeling van nieuwe kernwapens; 
- het nemen van kernproeven; 
- het ontwikkelen van nieuwe systemen die het 

machtsevenwicht bedreigen. 
Daarnaast moet de politieke en technische drem
pel om kernwapens te vervaardigen zo hoog mo
gelijk worden gemaakt en gehouden, bijvoorbeeld 
door een strikte toepassing van het non-prolifera
tieverdrag. 

Kruisvluchtwapens 
Het vraagstuk van de plaatsing van kruisraketten 
in Nederland is in een nieuwe fase gekomen. On
danks verzet van D66 is het besluit tot plaatsing 
genomen en zal vermoedelijk nog voor de verkie
zingen een verdrag worden gesloten . D66 wenst, 
ook tijdens de verdragsperiode belangrijke veran
deringen in het internationale krachtenveld aan te 
grijpen om met de verdragspartner een andere 
uitwerking van het verdrag te bespreken. Daarbij 
dient het principe van wederzijdse instemming 
met mc.gelijke verandering in de uitwerking voor
op te staan. 
D66 zal zich inspannen en naar wegen blijven 
zoeken om totstandkoming te bevorderen van 
een overeenkomst tussen het Oostblok en het 
Westers bondgenootschap over vermindering 
van het aantal middellange afstandswapens. 
Essentieel is nu dat de Europese NAVO-landen, 
zo mogelijk gezamenlijk, aandringen op een spoe
dig akkoord in Genève, waarbij het aantal middel
lange afstandswapens in ieder geval in Europa en 
zo mogelijk mondiaal aanzienlijk wordt vermin
derd door middel van ontmanteling. 

Kernwapentaken 
Van de zes kernwapentaken die Nederland nu 
nog heeft, zullen er binnenkort twee wegvallen, 
de nucleaire mijnen en de NIKE-Hercules lucht
doelraketten. Wanneer door taken ruil de nucleaire 
taak van de Orion op een effectieve wijze kan wor
den geruild met een andere bondgenoot, dan 
moet dat geschieden. Indien dat niet mogelijk is, 
moet de taak worden afgestoten zodra een con
ventioneel wapen tegen de diepte-onderzeeër het 
nucleaire wapen kan vervangen . 
Tactische nucleaire artillerie is gevaarlijk en mili
tair overbodig . Zij is gevaarlijk omdat zij de illusie 
oproept van een incidenteel tactisch nut en daar
door gemakkelijker als vanzelfsprekend zal wor
den ingezet bij een effectieve of dreigende vijan
delijke doorbraak. Zij is overbodig omdat bij het 
eerste schot de nucleaire oorlog op een veel bre
der en dieper front een feit zal zijn, waarbij het 
belang van de dreigende doorbraak op één plaats 
in het niet zinkt. 
Vliegtuigen (F16) en raketten (Lance) zullen dan 
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onmiddellijk het geschut overbodig maken. Om 
die reden zal binnen het bondgenootschap krach
tig moeten worden gestreefd naar een strategie 
waarin het nucleair geschut kan worden afge
schaft . 

Aanschaffingsbeleid 
Het aanschaffingsbeleid van de krijgsmacht dient 
primair te worden gericht op de opheffing van 
kwetsbare elementen bij de krijgsmachtonderde
len. Doeltreffende controle op de uitgaven is ver
eist. Investeringen moeten zijn gericht op het 
complementeren en het optimaal inzetten van 
bestaande wapensystemen . 

Personeel 
De krijgsmacht moet bestaan uit een beroepska
der en dienstplichtigen. In principe moeten alle 
dienstplichtfuncties zijn opengesteld voor vrou
wen . De achterstand in het aandeel vrouwelijk 
personeel moet worden ingehaald door het aan
bieden van twee-jaarscontracten aan geïnteres
seerde vrouwen. 
Op de problemen van gewetensbezwaarden bin
nen de krijgsmacht moet met een zo flexibel mo
gelijk plaatsingsbeleid worden gereageerd. 

Midden-Oosten 
Uitgangspositie van de Nederlandse positie m.b.t. 
het Israëlisch-Arabisch conflict dient te zijn dat 
zowel de Israëli's als de Palestijnen hun rechten 
kunnen doen gelden . Bij het zoeken naar een op
lossing van het conflict moet door alle betrokken 
partijen expliciet worden erkend enerzijds de staat 
Israël en het recht op een veilig bestaan van Israël 
en anderzijds de erkenning van het elementaire 
recht van de Palestijnen op de vestiging van een 
eigen staat. De uiteindelijk vast te stellen grenzen 
tussen Israël en een Palestijnse staat, inclusief de 
status van Jerusalem, zullen het resultaat moeten 
zijn van de onderhandelingen tussen de partijen 
in het conflict. Iedere vorm van terreur als pressie
middel tot het oplossen van het conflict, evenals 
annexatie en expansionisme met militair geweld, 
is strijdig met het vinden van een permanente 
vredesregeling en moet worden veroordeeld. 
Nederland moet langs diplomatieke weg, bij voor
keur in EG-verband, waarbij contacten met de 
PLO niet moeten worden geschuwd, bemiddelen 
tot het bewerkstelligen van een allesomvattende 
en rechtvaardige vredesregeling. 

Midden-Amerika 
Het Nederlandse beleid ten aanzien van Midden
Amerika dient gericht te zijn op: 

terugdringen van de inmenging van de super
machten; 
steun aan de interne krachten die echte demo
cratische en maatschappelijke hervormingen 
nastreven. 

Dit Nederlandse beleid zal vooral via de Europese 
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Gemeenschap en de Europese politieke samen
werking worden nagestreefd. 

Zuid-Afrika 
Na jaren van schijnbare onbeweeglijkheid is de 
situatie in Zuid-Afrika in een stroomversnelling 
gekomen. Het buitenlands beleid moet alert op de 
ontwikkelingen reageren, bij voorkeur in Euro
pees verband. Uitgangspunt blijft de noodzaak 
van een snelle ontmanteling van het apartheidsre
gime en de totstandkoming van een vrij, niet-ra
cistisch Zuid-Afrika. 
Selectieve economische sanctiemaatregelen zoals 
een investeringsstop worden ingevoerd. Verder
gaande maatregelen zoals een boycot zijn gebo
den zodra zij onder de zich wijzigende omstandig
heden doeltreffend kunnen zijn . Economische 
boycotmaatregelen zijn geboden als ze daartoe 
een effectief middel zijn, waarbij het effect van 
morele steun aan het verzet moet worden meege
wogen. 
Positieve humanitaire steun aan de democrati
sche oppositie is evenzeer van belang. 
De EG-gedragscode dient een verplichtend karak
ter te krijgen. 

• 38 IV.3 Ontwikkelingssamenwerking 

Het is voor de toekomst van de aarde van groot 
belang dat de verhouding tussen de ontwikke
lingslanden en de geïndustrialiseerde landen 
grondig verandert. De huidige situatie is niet sta
biel en mensonwaardig. 

Bij de beoordeling van de economische situatie 
in de Derde Wereld valt op, dat die geen eenheid 
is. De situatie in Afrika verschilt hemelsbreed van 
die in Latijns-Amerika en ook weer van die in gro
te delen van Azië. Met deze verschillen moet reke
ning worden gehouden bij het vaststellen van de 
aard van onze relatie met die continenten. 

Uitgangspunten 
Met nieuw élan dient het Nederlands beleid zich 
in te zetten voor een blijvende positieverbetering 
van de armsten in de samenleving. Voor hen moet 
er structurele hulp op langere termijn worden 
gegeven, en niet alleen noodhulp. Deze vorm van 
hulpverlening zal vooral in Afrika nodig zijn. 
Verder zullen de economieën van de ontwikke
lingslanden moeten worden versterkt. Werkelijke 
samenwerking kan pas beginnen bij de openstel
ling van onze markt voor de exportprodukten van 
ontwikkeli ngslanden. 
D66 deelt de groeiende zorg om de kwaliteit van 
de uitgevoerde projecten. Onderzocht moet wor
den of de baten van de projecten de kosten voor 
de ontwikkelingslanden rechtvaardigen. 
Het Nederlandse bedrijfsleven moet worden inge
schakeld bij de uitvoering van het ontwikkelings
beleid, voor zover dat mogelijk en effectief is. 
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Niettemin moet worden gestreefd naar internatio
nale afspraken tot ontbinding van de hulp. Uit 
oogpunt van effectiviteit en kwaliteitsbevordering 
moet een minister verantwoordelijk blijven voor 
het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Vanwege 
de relaties met alle departementen verdient het 
de voorkeur, dat deze gebruik blijft maken van het 
ambtelijk apparaat van Buitenlandse Zaken. 
Wel dient deze bewindspersoon een grotere eigen 
verantwoordelijkheid te krijgen op personeelsge
bied en voor de uitgaven die ten laste worden 
gebracht van het zogenaamde ontwikkelingspla
fond. 
Waar D66 onder stringente voorwaarden voor
stander is van het inschakelen van het bedrijfsle
ven bij de ontwikkelingssamenwerking hoort 
daarbij dat vanuit het ontwikkelingsbeleid tevens 
nauwlettend wordt toegezien op mogelijke nega
tieve effecten van het handelen van het bedrijfsle
ven in ontwikkelingslanden, die in strijd zijn met 
de geldende internationale gedragscodes. 
De Nederlandse ontwikkelingsinspanning mag 
nooit als restpost binnen de begroting worden 
beschouwd. Nederland moet structureel 1.5% van 
het Netto Nationaal Inkomen per jaar aan ontwik
kelingssamenwerking besteden ofwel 1% van het 
Bruto Nationaal Produkt voor werkelijke hulp 
(ODA). De laatste norm wordt internationaal ge
hanteerd en verdient daarom de voorkeur. De 
kapitaalmarktmiddelen moeten met 100 miljoen 
gulden per jaar verminderen, omdat de rentesub
sidies het niveau van de werkelijke hulp bedreigen 
en omdat de meeste landen meer schenkingen en 
geen leningen nodig hebben. De regelmatige hulp 
via multilaterale organisaties dient tenminste op 
25% van de totale hulp te worden gehandhaafd. 

Bilaterale hulpverlening 
Om te kunnen bijdragen aan een fundamentele 
verbetering van de positie van de allerarmsten en 
omdat de Nederlandse mogelijkheden niet onbe
grensd zijn dient de Nederlandse hulp te worden 
gericht op een beperkt aantal landen. Vanwege 
de ernstige situatie in Afrika ligt het voor de hand 
onze bilaterale hulp meer te concentreren op een 
aantal Afrikaanse landen en regio's . 
Voorts ligt het voor de hand om veel aandacht te 
geven aan hulp bij de agrarische ontwikkeling en 
de plattelandsontwikkeling in brede zin. Ook dient 
meer prioriteit te worden gegeven aan ecologie
en energieprojecten . Tevens moet aandacht wor
den geschonken aan de effecten op de positie van 
de vrouw in de samenleving en op de ecologische 
en energetische consequenties van elk project. 
Deze sterkere concentratie op Afrika houdt in, dat 
onze beleidsdoelstellingen met betrekking tot Azië 
en Latijns-Amerika weer via internationale organi
saties als GATI, UNCTAD, UNDP, IMF en Wereld
bank moeten worden verwezenlijkt. 
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Suriname 
De hulp aan Surinamers kan worden hervat, zodra 
er reëel perspectief is op een acceptabel rechts
systeem en een democratische staatsvorm. 

Multilaterale hulpverlening 
Nederland moet een vooraanstaande rol blijven 
spelen in de multilaterale hulpverlening, mede 
omdat daarvan een stimulerend effect uitgaat op 
andere landen. Bovendien kunnen de meeste in
ternationale organisaties op hun eigen terrein 
een belangrijke adviserende en coördinerende rol 
spelen, ook met betrekking tot de bilaterale hulp. 
Tevens geeft Nederlands door hulp via de multila
terale organisaties aan ook ontwikkelingslanden 
die om effectiviteitsredenen niet voor bilaterale 
hulp in aanmerking komen, toch in hun ontwikke
ling te willen steunen. De Nederlandse multilate
rale hulp blijft ongeveer 25% van de totale hulp, 
zonder grote verschuivingen tussen de verschil
lende instellingen . 

Handelsrelaties 
Binnen het door D66 voorgestane open wereld
handelsstelsel is er plaats om rekening te houden 
met de positie van de ontwikkelingslanden en 
met name met de minst ontwikkelde landen. Deze 
moeten een voorkeursbehandeling krijgen , zoals 
preferentiële toegang tot de Westerse markten, 
ter stimulering van de eigen industriële produktie. 
Nederland dient eraan mee te werken, dat in het 
kader van de GATT en UNCTAD in voldoende 
mate rekening wordt gehouden met gerechtvaar
digde belangen van de ontwikkelingslanden. 

NCO 
Het blijft van belang actieve voorlichting te stimu
leren op het gebied van ontwikkelingssamenwer
king . De NCO is daartoe een adequaat instrument 
en verdient voortgezette overheidsfinanciering. 

• 39 IV.4 Mensenrechten 

Bevordering en bescherming van de rechten van 
de mens dienen een integraal bestanddeel te vor
men van het Nederlandse buitenlands beleid. Niet 
alleen in de buitenlandse politiek in engere zin, 
maar ook in de buitenlandse economische betrek
kingen, het ontwikkelingsbeleid en het defensie
beleid dienen mensenrechtenaspecten - voor 
zover aanwezig - in de beleidsvorming te worden 
betrokken. Daartoe is een betere interdeparte
mentale afstemming van het beleid vereist. 
Ontwikkelingssamenwerking dient niet te worden 
gehanteerd als een instrument ter bevordering en 
bescherming van mensenrechten, zulks sluit ech
ter, onder extreme omstandigheden, het gebruik 
ervan als drukmiddel wegens schending van men
senrechten niet uit. 

In de Oost-Westbetrekkingen dient naast ge
bruikmaking van 'stille diplomatie' ook gestreefd 
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te worden naar een open dialoog aangaande de 
mensenrechten . De Sovjetunie en haar bondge
noten moeten herinnerd worden aan de verplich
tingen die zij te dien aanzien internationaal op 
zich hebben genomen. Niet geschuwd moet wor
den ook de eigen bondgenoten te confronteren 
met schendingen van mensenrechten . 
Een actief mensenrechtenbeleid van de Europese 
Gemeenschappen zowel intern als in de relatie 
met derde landen, dient te worden bevorderd . 
Gestreefd moet worden naar vergroting van de 
effectiviteit van internationale toezichtsprocedu 
res op het gebied van de rechten van de mens in 
Europees en mondiaal verband. Dit kan ook con
sequenties hebben voor het Nederlandse beleid . 
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• 40 Om een aantal redenen bevat deze para
graaf geen blauwdruk voor het financieel econo
misch beleid in de komende vier jaar. 
In de eerste plaats komen regeerakkoord en kabi
netsbeleid tot stand op basis van onderhandelin
gen tussen de (potentiële) regeringspartijen. Als 
D66 bij de kabinetsformatie betrokken is, is het 
verkiezingsprogramma en deze financiële verant
woording uitgangspunt voor de D66-stellingna
me, niet meer dan dat. 
In de tweede plaats is de ontwikkeling van vele 
financiële variabelen te wispelturig om een 
blauwdruk te kunnen opstellen. Een financiële 
vooruitblik is slechts mogelijk op basis van de nu 
bekende gegevens en verwachtingen voor de na
bije toekomst. Om deze reden mag ook een re
geerakkoord niet het karakter van een dictaat heb
ben. Gewijzigde omstandigheden kunnen leiden 
tot aanpassing van het regeringsbeleid en tot een 
bijstelling van de D66-wensen. Niet ondenkbaar 
is, dat de Nederlandse economie een moeilijke 
tijd tegemoet gaat als de VS in een recessie te
recht komt. Maar ook kan de oorzaak dichter bij 
huis liggen: mee- of tegenvallers bij de aardgas
baten, belastingen of overheidsuitgaven. 
Ten slotte is van belang dat D66 alles in het werk 
stelt om overeenstemming tussen overheid, werk
gevers en werknemers te bereiken over de werk
gelegenheidsproblematiek. Een frontale aanval 
op de werkloosheid is slechts mogelijk als een 
sociaal contract tussen deze drie partijen leidt tot 
vergaande afspraken over arbeidsduurverkorting 
en her- en omscholingsprogramma's. De over
heid moet de onderhandelingen over een sociaal 
contract niet met lege handen ingaan. Offers vra
gen van werkgevers en werknemers om de werk
loosheidsproblematiek te lijf te gaan is slechts 
reëel als ook voor de overheid werkloosheidsbe
strijding prioriteit nummer één is. De samenleving 
is niet gebaat bij een snelle sanering van de over
heidsfinanciën met tegelijkertijd een blijvende uit 
de hand gelopen werkloosheid. Een vooronder
stelling bij deze financiële verantwoording is dat 
er een sociaal contract voor de periode 1987-1990 
afgesloten zal worden. 

• 41 Ontwikkeling werkloosheid 

In deze financiële verantwoording wordt uitge
gaan van een jaarlijkse economische groei van 
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2%. Bij een dergelijke economische groei zal zon
der nadere maatregelen de werkloosheid niet da
len, eerder nog stijgen. 
Jaarlijks zullen namelijk 70.000 personen zich aan
melden voor een betaalde baan, vooral jongeren 
en gehuwde vrouwen. Zonder vergaande maatre
gelen zal de huidige officiële werkloosheid (3/4 
miljoen mensen) én het aantal personen dat wel 
wil werken, maar door de hoge werkloosheid ont
moedigd is om een baan te zoeken (1 /4 miljoen 
mensen) niet dalen. 

De werkloosheid kan wel dalen als in een so
ciaal contract een arbeidsduurverkorting van ge
middeld 10% in de periode 1986-1990 wordt afge
sproken. 
De werknemers zullen voor de financiering hier
van jaarlijks 2'12% uit de loonruimte moeten inle
veren. Tevens zullen ze bereid moeten zijn om in 
roulatieschema's en meerploegendiensten te 
werken. Het aantal uren dat machines werken en 
fabrieken en kantoren open zijn mag niet minder 
worden. 
Van de werkgevers zal gevraagd worden de orga
nisatorische problemen creatief te lijf te gaan. 
Ook moeten er gedifferentieerde afspraken over 
de herbezetting van de vrijvallende uren gemaakt 
worden. Nu de bestedingen weer groeien en de 
vermogenspositie van het bedrijfsleven is verbe
terd, behoort een vrij omvangrijke herbezetting 
tot de mogelijkheden. 
Ter voorkoming van tekorten aan goed opgeleide 
werknemers is grootscheepse om- en bijscholing 
noodzakelijk. De sociale partners zullen deze scho
lingsaktiviteiten samen met de overheid moeten 
opzetten. Aan de werkgevers zal gevraagd wor
den een groot deel van de kosten voor hun reke
ning te nemen. Goed opgeleid personeel is im
mers hun eigen belang. 

Een dergelijk sociaal contract is mogelijk als de 
overheid het volgende kan aanbieden: 
- forse verlaging van de belasting- en premie

druk, teneinde de koopkracht voor zo veel mo
gelijk mensen - indien enigszins mogelijk- op 
peil te houden. Ter oriëntatie valt te denken 
aan een daling van de belasting- en premie
druk voor werknemers met ca. 2 à 3 miljard 
per jaar; 

- stimuleren deeltijdarbeid door opheffen van 
belemmeringen; 

- maatregelen om de vraag naar en het aanbod 
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van werk beter op elkaar af te stemmen; 
- een verhoging van de overheidsinvesteringen. 
Op deze wijze kan de overheid de huidige impasse 
bij de bestrijding van de werkloosheid doorbre
ken. Met hoeveel de werkloosheid zal dalen is niet 
precies te voorspellen. Een substantiële daling 
moet mogelijk zijn, maar wordt ook beïnvloed 
door factoren die wij niet in de hand hebben, b.v. 
de wereldhandel. Ter bepaling van de gedachte 
zou - partieel bezien - kunnen worden uitgegaan 
van ca. 150.000 extra arbeidsplaatsen bij een ar
beidsduurverkorting van 10% en een herbezetting 
van 50%. Hogere herbezettingspercentages moe
ten mogelijk zijn. Daarnaast kan een forse groei 
van het aantal deeltijdbanen worden gestimu
leerd. Nu reeds komen er jaarlijks ca. 35.000 deel
tijdbanen in het bedrijfsleven bij . Het totale effect 
van deze maatregelen en de overige in het verkie
zingsprogramma voorgestelde werkgelegen
heidsbevorderende maatregelen (i.a. andere fi
nanciering sociale zekerheid, BTW-aanpassing, 
stimulering starters) zullen door het Centraal Plan
bureau doorgerekend moeten worden. 

• 42 Het financieel overheidsbeleid: ruimte 
voor belasting- en premieverlichting 

Als de sociale partners bereid zijn zich in te zetten 
voor vergaande arbeidsduurverkorting, dan zal 
de overheid de financiële ruimte moeten schep
pen om de belasting- en premieverlichting moge
lijk te maken. Dit is mogelijk als het volume van 
de collectieve uitgaven in de periode 1987-1990 
wordt gestabiliseerd. (Of anders geformuleerd: 
bij afwezigheid van economische groei blijft het 
aandeel van de collectieve uitgaven in het natio
nale inkomen constant.) Bij een economische 
groei van 2% daalt het aandeel van de collectieve 
uitgaven in het nationale inkomen dan met ca. 5% 
in vier jaar. Aan financiële ruimte onstaat hierdoor 
20 miljard in de periode 1987-1990 (5 miljard per 
jaar). Deze ruimte kan worden benut voor verla
ging van de collectieve lastendruk en een geleide
lijke verlaging van het financieringstekort van de 
overheid. Ervan uitgaande dat er voor een verla
ging van de belasting- en premiedruk circa 3 mil
jard per jaar nodig is, resteert er voor het financie
ringstekort 2 miljard per jaar. Dit laatste bedrag is 
voldoende om het financieringstekort met 0,5% 
van het nationale inkomen te laten dalen. In 1990 
bereikt het dan een waarde van 5,5 à 6% van het 
nationale inkomen. In het concept-verkiezingspro
gramma is de wens verwoord om het structurele 
begrotingsbeleid weer in te voeren. Dit betekent 
dat bij een economische groei kleiner dan 2% het 
tekort minder behoeft te dalen, maar dat een deel 
van de ruimte die ontstaat als de groei boven de 
2% uitkomt leidt tot een snellere reductie van het 
tekort. 

De ruimte van 3 miljard per jaar om de belas
ting- en premiedruk te verlagen dient voor een 
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deel (b.v. 2 miljard in vier jaar) gebruiktte worden 
om de werkgeverspremies te verlagen, ter com
pensatie van de afschaffing van de WIR. Het ove
rige zal nodig zijn om de koopkracht te verbeteren 
via verlaging van de loon- en inkomstenbelasting 
én de werknemerspremies. Of deze ruimte geheel 
kan worden gebruikt voor het verlagen van de 
belasting- en premiedruk is echter onzeker. Vol
gens de Miljoenennota 1986 zullen de aardgasba
ten tot 1990 met 6 miljard dalen. Alhoewel de 
laatste jaren ons hebben geleerd dat de raming 
van de aardgasbaten regelmatig fors wordt bijge
steld, is er geen reden om aan te nemen dat deze 
raming te pessimistisch is. 

Allereerst moet worden bezien in hoeverre de 
daling van de aardgasinkomsten kan worden ge
compenseerd door een stijging van de overige 
overheidsinkomsten. Een intensieve bestrijding 
van de fraude in de sfeer van de belastingen en 
sociale zekerheid moet leiden tot extra inkomsten. 
Daarnaast zijn de huidige fiscale voorraad- en 
vermogensaftrekregelingen bij de huidige inflatie 
te royaal. Deze kunnen wat ons betreft worden 
gehalveerd, gezien de huidige inflatie (opbrengst 
1,1 miljard). Als op deze wijze het gat in vier jaar 
niet valt te dichten, dat zit er niets anders op dan 
àf de collectieve uitgaven verder te beperken, of 
de jaarlijkse belasting- en premieverlichting met 
b.v. '12 à 1 miljard te verminderen. Voor het maken 
van deze afweging is het nu - zonder inzicht in de 
economische ontwikkeling op middellange ter
mijn - nog te vroeg . 

• 43 Beleidsintensiveringen en ombuigingen 

Bij een constante werkloosheid en een ontwikke
ling van de rentelasten overeenkomend met een 
jaarlijkse tekortreductie met '12%, nemen (volgens 
de berekeningen in de Miljoenennota 1986) de 
collectieve uitgaven in de periode 1987-1990 met 
8 à 9 miljard toe. Dit betekent een ombuigings
taakstelling in de komende vier jaar van maximaal 
9 miljard om deze stijging bij ongewijzigd beleid 
te compenseren. 
Daarnaast zijn er nog claims voor nieuw beleid, 
waarvoor D66 3 miljard wil uittrekken. Dit betreft: 

extra geld voor maatregelen ter bestrijding 
van milieuverontreiniging; 
extra geld voor stimulering van onderzoek en 
ontwikkeling via verdrievoudiging van de hui
dige Instir-regeling; 
deelname in gemeenschappelijke Europese 
onderzoeksprogramma's; 
aanpassing stelselherziening sociale zeker
heid; 
een reële verhoging van de algemene uitkering 
aan de gemeenten met tenminste 1 % per jaar. 

De totale ombuigingstaakstelling in de periode 
1987-1990 komt daarmee op ca. 12 miljard. 

Tot slot zij herhaald dat in het concept verkie
zingsprogramma een aantal beleidsintensiverin-
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gen staan, waarvoor in deze opzet geen ruimte is 
gecreëerd. In een aantal gevallen is dat ook niet 
nodig, omdat het verkiezingsprogramma al aan
geeft hoe dat nieuwe beleid gefinancierd moet 
worden. 
Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
1. de BTW-verlaging op de woningbouw, die ge

financierd wordt door vermindering van wo
ningbouwsubsidies; 

2. de verlaging van BTW op dienstverlening, die 
gefinancierd wordt door overbrenging van 
produkten van het lage naar het hoge BTW-ta
rief, resp. verhoging van het hoge BTW-tarief; 

3. uitbreiding van overheidsinvesteringen, te fi
nancieren uit de verkoop van staatsdeelnemin
gen; 

4. uitbreiding van investeringen in het openbaar 
vervoer (o.a. doortrekken Zuiderzeespoorlijn 
van Lelystad naar Groningen) te financieren 
uit het Rijkswegenfonds ten koste van de aan
leg van nieuwe autowegen; 

5. beperking van de nieuwbouw van woningen 
en aanwending van de vrijkomende gelden 
voor een verhoogde inspanning in de sfeer 
van groot onderhoud. 

• 44 Invulling van de ombuigingstaakstelling 

Een voorlopige invulling van de ombuigingstaak
stelling van 12 miljard luidt als volgt: 

Afschaffing WIR levert in totaal een ombuiging 
van 4,5 miljard gulden op. Wij gaan er namelijk 
van uit dat de gelden die nu gemoeid zijn met 
de gerichte toeslagen in de WIR (kleinschalig
heidstoeslag, regionale toeslag en milieu- en 
energietoeslag) langs andere weg voor dezelf
de doeleinden bestemd blijven. 
De door ons voorgestane afschaffing van de 
VUT betekent een ombuiging van 600 miljoen 
gulden. De helft hiervan willen wij bestemmen 
voor het stimuleren van flexibele pensione
ring; de andere helft betekent een verminde
ring van de afdracht van sociale premies door 
het rijk en kan als zodanig als ombuiging wor
den ingezet. 
Maatregelen in de kinderbijslag moeten een 
besparing van ca. 0,1 miljard kunnen opleve
ren. Te denken valt aan afschaffing progressie 
(het oplopen van het bedrag aan kinderbijslag 
per kind naarmate het aantal kinderen groter 
is) vanaf het vierde kind en afzien van de jaar
lijkse indexaanpassing vanaf het derde kind. 
Bij een algemene arbeidsduurverkorting van 
10% kunnen de werkgeverspremies aan het 
ABP en PGGM worden verminderd met 1,2 
miljard. Tevens zijn besparingen van 0,4 mil
jard mogelijk bij invoering van het gemiddeld 
loonsysteem. 
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Een stofkamoperatie bij de overheid, gericht 
op efficiency-verbetering moet ca. 1 miljard 
kunnen opleveren. De besparingen zullen met 

name leiden tot minder ambtenaren bij de cen
trale overheid. 
Via budgettering behoort een besparing in de 
volksgezondheid met 1 miljard tot de mogelijk
heden, o.a. via beddenreductie en verschui
ving van klinische naar poliklinische zorg. 
Tengevolge van internationale afspraken is er 
bij defensie een jaarlijkse volumegroei van 3% 
(ca. 300 miljoen). De intentie van de 3% stijging 
delen we, maar tegelijk verwachten we dat de 
kostenstijging van 300 miljoen niet nodig is. 
Het basisbedrag waarover de 3% wordt gere
kend kan namelijk aanzienlijk omlaag via effi
ciencyverbetering, prioriteitstelling bij aanko
pen en standaardisatie. Budgettering moet tot 
een vermindering met 100 miljoen per jaar 
leiden. 
Overwogen moet worden om i.p.v. verfijnde 
bezuinigingsvoorstellen het instrument van 
budgetteren vaker in te zetten (departementen, 
ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, defensie, 
lagere overheden e.a.). 
Betrokkenen kunnen zelf beter uitmaken hoe 
ze met hun verlaagde budget omgaan. Een 
bezuiniging van minimaal 500 miljoen moet 
op deze wijze bereikt worden. 
Op basis van de heroverwegingsonderzoeken 
die zijn afgerond, nu lopen en in de komende 
vier jaar zullen worden opgestart, moeten be
sparingsmogelijkheden gevonden kunnen 
worden om het restant van de ombuigings
taakstelling (twee miljard) in te vullen. 

Recapitulerend leidt dit tot de volgende opstel
ling voor de in de komende kabinetsperiode te 
treffen ombuigingen: 

miljarden 
afschaffing WIR met instandhouding 
van effect van de toeslagen 4,5 
vervanging VUT door flexibele pen-
sionering 
geleidelijke afschaffing progressie 
kinderbijslag naar kindertal 
vermindering afdracht werkgevers
premies ABP en PGGM in kader van 
algemene a rbeidsduu rverkorti ng 
invoering pensioenaanspraken bij 
gemiddeld-Ioonsysteem, waardoor 
werkgeverspremies aan ABP en 
PGGM verlaagd worden met 
stofkam-operatie 
volksgezondheid 
efficiency-verbetering defensie 
budgettering 
heroverweging 

totaal 

• 45 Slotopmerkingen 
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In deze financiële verantwoording is getracht zo 
goed en eerlijk mogelijk de financiële consequen-
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ties van het verkiezingsprogramma in beeld te 
brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van de meest 
recente gegevens met betrekking tot de over
heidsfinanciën, zoals die in de Miljoenennota 1986 
zijn gepubliceerd. Op dit moment kunnen wij geen 
uitsluitsel geven over de vraag of bij deze om bui
gingstaakstelling precies die ruimte voor het ver
lichten van de belasting- en premiedruk én voor 
een geleidelijke terugdringing van het financie
ringstekort aanwezig is die hier wordt gepresen
teerd. Wel zijn we met opzet op één punt aan de 
voorzichtige kant gebleven: mogelijke besparin
gen op uitkeringen bij een afname van de werk
loosheid zijn (nog) niet ingeboekt. 
Wij benadrukken dat het hier om een voorlopige 
financiële verantwoording gaat. Pas nadat de 
nieuwe middellange termijnraming van het Cen
traal Planbureau voor de komende kabinetsperio
de beschikbaar is, is een definitieve verantwoor
ding mogelijk. Wij zullen er alles aan doen om 
deze definitieve verantwoording, inclusief moge
lijke aanpassingen in het huidige conceptverkie
zingsprogramma zo snel mogelijk tot stand te 
brengen. Daartoe is dit programma toegezonden 
aan het Centraal Planbureau met het verzoek om 
het op zijn financieel-economische effecten door 
te rekenen. Naar verwachting zal het Centraal 
Planbureau deze berekeningen in het voorjaar 
kunnen opleveren. 
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• 1 INLEIDING. Het gaat om mensen 

In een samenleving gaat het erom, dat mensen 
echt samenleven, dat wil zeggen dat mensen in 
vrede met mensen leven . Zo'n samenleving dient 
dan zo gestructureerd te worden, dat een ieder 
een plaats in die samenleving krijgt. 
De 'politiek' stelt vast, hoe die structuur zal zijn. 
Te vaak echter wordt die structuur tot doel en 
wordt vergeten, dat het om mensen gaat. 

• 2 Kennismaking 

De EVP wil bij het politiek handelen de mens en 
diens omgeving centraal stellen. Dat wil zeggen 
dat de EVP zich wil inzetten voor een wereld, waar 
mensen welzijn genieten, doordat gerechtigheid 
geschiedt, waar mensen in vrede leven, omdat ze 
samenwerken en waar mensen de aarde bewaren 
uit eerbied voor het leven. 

De EVP doet dit uit de overtuiging dat de bood
schap van de Bijbel ons oproept tot verzet tegen 
alle onrecht en onrechtvaardigheid, maar tevens 
dat die bOOdschap een teken van hoop is op een 
werkelijk bevrijde wereld. In zo'n wereld zal ieder 
schepsel (mens, dier en plant) tot zijn recht ko
men. 
Dat betekent een wereld: 
- waar gelijkwaardigheid van mensen geldt, on

geacht sociale positie, sekse en seksuele ge
aardheid, ras of levensbeschouwing; 

- waar men in de maatschappij uitgaat van de 
gedachte dat ieder naar vermogen in verant
woordelijkheid bijdraagt aan bestuur en so
ciaal en economisch leven; 

- waar machtsstructuren, - militaire, economi
sche, technische of administratieve - die men
sen in de knel (dreigen te) brengen, worden 
doorbroken . 

De EVP kiest de naam evangelisch, omdat zij 
het evangelie als inspiratiebron herkent bij het 
zoeken naar de weg van vrede door gerechtig
heid. 

De EVP is een oecumenische volkspartij, omdat 
zij wil opkomen voor de gehele samenleving en 
omdat zij een partij is, die nauw verbonden wil 
blijven met de mensen, die de basis van de sa
menleving vormen. 
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Vrede door 
gerechtig heid 

• 3 Welzijn door gerechtigheid 

Arbeid hoort bij de mens, daarin drukt hij zijn zorg 
uit voor de naaste. In de samenleving biedt arbeid 
aan mensen een structuur, om aan dienstbaar
heid, barmhartigheid en creativiteit een vorm te 
geven. 
Tegen die achtergrond krijgt menswaardige ar
beid een diepere betekenis. De EVP gaat van het 
standpunt uit, dat in Nederland voldoende arbeid 
aanwezig is. Het grote probleem van de werkloos
heid is de koppeling van arbeid en inkomen. Daar
door ontstaat een maatschappelijk onderscheid 
tussen betaalde en onbetaalde arbeid. De EVP 
pleit dan ook voor het inventariseren van taken 
naar hun maatschappelijk nut en het op middel
lange termijn invoeren van basisloon. 

Op kortere termijn (1990) wil de EVP een combi-
natie van maatregelen invoeren, te weten: 

invoeren van het Sabbatsjaar; 
a rbeidstijdverkorti ng; 
arbeid als produktiefactor goedkoper maken; 
stimuleren van de selectieve groei. 

De EVP pleit voor het stimuleren van de zgn. 
selectieve groei, waarbij de groei van de econo
mie vooral ten goede komt aan werkgelegenheid, 
milieuverbetering, menswaardige arbeid en Der
de Wereld. 
Wat het inkomensbeleid betreft komt de EVP voor 
de bescherming van de laagstbetaalden op. Het 
verschil tussen de inkomens mag niet worden 
vergroot. Door verlaging van de hoogste inko
mens moet dit verschil verkleind worden. 
Het welzijn van mensen heeft ook veel te maken 
met het beleven van verantwoordelijkheid binnen 
de arbeid. Daarom dient de medezeggenschap 
vergroot te worden . 

• 4 Vrede door samenwerking 

Een internationale samenleving, die vrede, veilig
heid, maar bovenal gerechtigheid kent, is een 
rechtsorde waarbinnen mensen elkaar als mede
mensen en volken elkaar als broedervolken be
schouwen, waar men zich verantwoordelijk voor 
elkaar weet en waar niet het recht van de sterkste 
heerst. Een voorwaarde om tot zo'n rechtsorde te 
komen is dat er vrede en vertrouwen tussen lan
den en volken heerst; een vrede die alleen door 
het doen van gerechtigheid bereikt kan worden. 
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De EVP hecht veel waarde aan het tot stand ko
men van zo'n rechtsorde, maar spreekt tevens uit, 
dat dat niet door middel van geweld bereikt kan 
worden; immers, geweld kan slechts vernietigen. 

De ontwikkelingen in deze wereld staan sterk 
onder invloed van het vijandschapsdenken tussen 
de volken van Oost en West. De enorme bewape
ningswedloop, die daarvan het gevolg is, gaat ten 
koste van de Derde Wereld. Verspilling van geld 
en grondstoffen jagen de rente en de grondstof
fenprijzen omhoog. Dit belemmert de economi
sche ontwikkeling van de arme landen. Bovendien 
leidt de rivaliteit tussen Oost en West tot bloedige 
conflicten in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en 
Latij ns-Ameri ka. 

Waar het om de plaats van Nederland in de 
internationale samenleving gaat, acht de EVP het 
de taak van de overheid te streven naar ontspan
ning in de internationale verhoudingen. Het blok
denken, zeker als dat het risico van wederzijdse 
vernietiging inhoudt en aanvaardt, is een onaan
vaardbaar struikelblok op weg naar de vrede. 
Het bezitten, laat staan het gebruik van massa-ver
nietigingswapens kan de vrede alleen schaden en 
wordt dan ook door de EVP ten stelligste afgewe
zen. 

Vrede door samenwerking betekent ook een 
rechtvaardiger verdeling van macht en inkomen 
tussen de volken. Het rijke deel van de wereld zal 
daarom moeten afzien van economische groei, 
die gericht is op grotere eigen welvaart. 

Vrede door samenwerking betekent dat ook 
binnen de EG een beleid gevoerd wordt, dat zich 
richt op de ontspanning in de wereld. Bovendien 
moeten in Europees verband maatregelen geno
men worden, die effectieve bestrijding van milieu
bederf garanderen. 
Als ergens duidelijk moet uitkomen, dat het om 
mensen gaat, dan is dat wel bij de handhaving 
van de mensenrechten. Mensenrechten beteke
nen niet alleen fundamentele vrijheden om zelf 
keuzen te maken, maar ook het recht op eerste 
levensbehoeften. 

• 5 Bewaren door eerbied 

Als het gaat om mensen, dan gaat het ook om de 
aarde en alle schepselen, die haar bewonen . Zorg 
voor mensen betekent een goed rentmeester
schap over deze aarde. Een goede rentmeester 
zijn betekent eerbied voor de gehele schepping 
hebben. Bij alle politieke beslissingen dient de 
eerbied voor de schepping een belangrijk uit
gangspunt te zijn. 

Dat betekent dat bij allerlei beslissingen, die op 
een ander gebied liggen, zoals economie, toch 
het aspect van het milieu een rol dient te spelen. 
Zo pleit de EVP ervoor, dat aangegeven wordt 
welke produkten meer milieuveilig zijn en welke 
minder. 
Ook bij het landbouwbeleid speelt het rentmees-
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terschap een belangrijke rol. Een doelgericht te
rugdringen van het gebruik van chemische bestrij
dingsmiddelen en het oplossen van het mestaf
valprobleem hebben bij de EVP een hoge priori
teit. Rentmeesterschap heeft ook alles te maken 
met het welzijn van dieren. De EVP wil vooral 
door voorlichting en beïnvloeding van consumen
tengedrag, maar ook door betere regelgeving het 
welzijn van dieren verhogen. 
De keuze voor vormen van energievoorziening is 
van grote invloed op het leven op aarde. Naast 
het terugdringen van energieverspilling kiest de 
EVP voor uitbreiding van milieuvriendelijke en 
grondstofbesparende systemen en blijft zij tegen 
gebruik van kernenergie. 

• 6 Tot slot 

In deze inleiding wordt slechts een korte samen
vatting gegeven van een drietal speerpunten. Ver
der in dit programma worden deze punten uitge
werkt en wordt ook aangegeven wat de ideeën 
van de EVP zijn op andere terreinen. 
Echter: door dit alles loopt een rode draad, die 
aangeeft wat de EVP beweegt, nl. het 'door ontfer
ming bewogen' worden, zoals dat uit het evange
lie naar ons overkomt. 
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• 7 Inleiding 

Een 'gezonde' economie met een zo hoog moge
lijk nationaal inkomen is voor de EVP geen doel 
op zich. Wel ziet zij een gezonde sociaal-economi
sche ontwikkeling als middel bij uitstek om het 
doel, een rechtvaardige en leefbare wereldsamen
leving, te verwezenlijken. 

Het gehele sociaal-economische beleid moet 
dan ook zoveel mogelijk in het teken van dit stre
ven staan. De wenselijkheid van economische 
groei is dan sterk afhankelijk van de mogelijke 
gevolgen . Indien groei bijvoorbeeld leidt tot een 
verdere vervuiling van het milieu , verspilling van 
grondstoffen, uitbuiting van de Derde Wereld of 
uitbreiding van de wapenwedloop, dan moet zij 
sterk worden afgewezen. Selectieve groei kan 
echter leiden tot meer werkgelegenheid, een mi 
lieuvriendelijker produktie en menswaardiger ar
beid. Zij kan tevens worden aangewend, om de 
enorme kloof tussen arm en rijk in deze wereld 
enigszins te helpen dichten . Een dergelijke selec
t ieve groei dient sterk gestimuleerd te worden. 

De technologische ontwikkeling moet op een 
soortgelijke manier getoetst worden ; het gaat om 
mensen. 

De EVP streeft naar een economische orde, 
waarin een juist evenwicht wordt gevonden tus
sen de stimulerende, regulerende en bescher
mende taak van de overheid enerzijds en de vrij 
heid en verantwoordelijkheid van de individuele 
burger anderzijds. 

Een centralistische, strak geleide planeconomie 
moet daarom worden afgewezen . Zij doet onvol
doende recht aan creativiteit, vrijheid en indivi
duele verantwoordelijkheid van de mens, als 
beelddrager Gods. 

Toch is voor de overheid een aanzienlijke taak 
weggelegd. Zij schept kaders en heeft mogelijkhe
den om onze economie en (samen-)Ieven in een 
positieve richting te sturen. Daarnaast heeft zij de 
opdracht de zwakkeren in de samenleving te be
schermen . 

De overheid is bij uitstek geschikt om de alge
meen erkende principiële gelijkwaardigheid van 
mensen om te zetten in gelijkgerechtigdheid in de 
praktijk. Zij heeft bijvoorbeeld een belangrijke 
taak bij het realiseren van de gelijkgerechtigdheid 
op arbeid. 
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• 8 A Werkgelegenheid 

Arbeid is van essentieel belang voor de mens. Het 
geeft aan mensen een structuur om aan verant
woordelijkheid, creativiteit en dienstbaarheid een 
vorm te geven. 
Als we arbeid op een dergelijke manier bekijken, 
is het duidelijk dat de huidige werkloosheid on
aanvaardbaar hoog is. Vooral het ontbreken van 
een hoopvoller toekomstperspectief laat zien, dat 
het werkgelegenheidsbeleid dat de laatste jaren 
is gevoerd, volstrekt ontoereikend is. De EVP wil 
ernst maken met het grondwettelijk recht op ar
beid. 

Tot nu toe wordt alleen die arbeid erkend en 
betaald, welke bijdraagt tot ons nationaal inko
men en onze welvaart doet groeien. Uit het voor
gaande mag blijken, dat de EVP dit een te beperk
te definitie vindt. Op lange termijn beschouwt de 
EVP de loskoppeling van arbeid en inkomen dan 
ook als wenselijk en onvermijdelijk. Daarom 
neemt het streven naar het invoeren van een ba
sisinkomen een belangrijke plaats in. 
Het invoeren van een basisinkomen op middellan
ge termijn biedt echter onvoldoende perspectief 
voor de huidige werklozen. Daarom wil de EVP 
zich sterk maken voor een intensieve werkloos
heidsbestrijding . 

Met de volgende combinatie van maatregelen 
kan de werkloosheid in 1990 tot een meer aan
vaardbaar niveau zijn teruggebracht : 
- Invoeren Sabbatsjaar; 
- arbeidstijdverkorting tot 32 uur; 
- arbeid als produktiefactor goedkoper maken; 
- stimuleren van selectieve groei . 

Invoeren Sabbatsjaar 
Eens in de zeven jaar moet iedere werkende de 
kans krijgen een Sabbatsjaar op te nemen. Dat 
jaar wordt hem een inkomen gegarandeerd en 
het kan naar ieders eigen bevinden ingevuld wor
den . 
Na dat jaar kan deze Sabbat-genieter zijn arbeids
plaats weer innemen. 
De openvallende l-jaars-vacature wordt vervuld 
door een Sabbat-vervanger, wiens inkomen af
hankelijk is van de functie die hij inneemt. Inwerk
periodes met behoud van, of toeslag op de uitke
ring, moeten de overname bedrijfs-organisato
risch mogelijk maken . 
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Het uitvoeren van dit idee kost relatief weinig (de 
uitkering verschuift doorgaans van Sabbat-ver
vanger naar Sabbat-genieter) en biedt aanzienlijke 
voordelen: 

De werkloosheid kan belangrijk worden terug
gedrongen en de huidige langdurig werklozen 
kunnen makkelijker arbeidservaring opdoen. Te
vens wordt het traditionele arbeidsethos doorbro
ken en is een soepeler overgang naar een basisin
komen mogelijk. 

Arbeidstijdverkorting 
Een herverdeling van betaalde en onbetaalde ar
beid is van essentieel belang. De overheid moet 
als grootste werkgever het voorbeeld geven en 
naar een werkweek van 32 uur in 1990 streven. 
Aangezien de belangen van werkgevers en werk
nemers in de marktsector niet parallel lopen met 
de belangen van werklozen, zal ATV daar sterk 
moeten worden gestimuleerd. 

Verlaging arbeidskosten 
In het huidige stelsel drukken de kosten van de 
sociale zekerheid eenzijdig op de produktiefactor 
arbeid. Het scheppen of instandhouden van werk- . 
gelegenheid wordt zo min of meer gestraft. Dit is 
voor de EVP niet acceptabel. 

1. Er dient op korte termijn gestart te worden 
met het op beperkte schaal invoeren van een 
Sabbatsjaar. De ervaring, die hierbij wordt op
gedaan, kan gebruikt worden bij het onderzoek 
naar de resultaten en effecten van volledige 
invoering. 

2. Een gemiddelde arbeidstijdverkorting tot 32 
uur in 1990 moet door de overheid sterk gesti
muleerd worden o.a. door fiscale maatregelen. 

3. Een flexibele invoering van ATV moet als uit
gangspunt gelden. Een verlenging van de be
drijfstijd en een voorlopige uitzonderingsposi
tie voor relatief schaarse beroepen vergroten 
de ruimte voor ATV. 

4. De verlof-faciliteiten, zoals ouderschaps-, 
zwangerschaps- en educatief verlof moeten 
worden uitgebreid; deeltijd- en duo-banen 
moeten worden bevorderd. 

5. Een verdere ontmoediging van overwerk is 
noodzakelijk. 

6. Wettelijke en andere belemmeringen met be
trekking tot het werken in deeltijd, o.a. op het 
gebied van de sociale zekerheid en de rechts
positie, moeten worden weggenomen. 

7. Het BTW-tarief op diensten van het midden
en kleinbedrijf moet verlaagd worden. 

8. Er moet een lastenverschuiving gerealiseerd 
worden van arbeid naar kapitaal. Sociale pre
mies worden voortaan over het gehele produkt 
geheven en dus niet alleen over het arbeids
deel. 

9. Het bruto-nettotraject van de inkomens mini
mum en modaal moet verkleind worden. Met 
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deze maatregelen wil de EVP het volgende 
bereiken: 

De produktiefactor arbeid wordt goedko
per, zonder dat de koopkracht van de be
trokkenen wordt aangetast. Het overgrote 
deel (meer dan 75%) van de huidige werklo
zen is on- of laaggeschoold. Vooral zij zuI
len van deze maatregel kunnen profiteren. 
De oorzaak van het ontstaan van het zwarte 
circuit wordt voor een deel weggenomen. 
Door de bestrijding van dit zwarte circuit 
worden het beschikbare werk en inkomen 
eerlijk verdeeld. 

• 9 B Stimuleren van selectieve groei 

Economische groei is niet het doel waar de EVP 
naar streeft. Wel kan die groei, mits selectief, een 
middel zijn om een rechtvaardige en houdbare 
samenleving dichterbij te brengen. Het overheids
beleid moet dat einddoel centraal stellen, om zo 
de wenselijkheid van de verschillende groeimoge
lijkheden te beoordelen. Bij de afweging zal ge
probeerd moeten worden alle kosten (dus ook de 
sociale en maatschappelijke kosten zoals vervui
ling), door te berekenen. 
De stimuleringsmaatregelen van de overheid zuI
len een selectieve groei moeten veroorzaken. De 
EVP denkt daarbij aan: 

investeringen ter verbetering van het open
baar vervoer; 
investeringen ter bestrijding van milieuvervui
ling, vooral op het gebied van bodemsanering; 
investeringen gericht op energiebesparingen 
en ontwikkeling van natuurlijke energiebron
nen; 
investeringen die het hergebruik van grond
stoffen bevorderen; 
investeringen ten behoeve van achterstand re
gio's; 
het instellen van een conversiefonds om om
schakeling van wapenindustrie naar civiele 
industrie mogelijk te maken. 

• 10 C Inkomen 

Een mens heeft recht op een menswaardig be
staan. Dit impliceert dat een ieder recht heeft op 
een basisinkomen. Er zijn mensen, die aan het 
verwerven van inkomen uit arbeid niet toekomen 
(bejaarden, gehandicapten, werklozen, enz.). De 
samenleving behoort hen een inkomen te garan
deren. Inkomen en inkomensdeling hebben met 
de Bijbelse grondmotieven van gerechtigheid en 
naastenliefde te maken. 

Grote ongelijkheid in inkomens betekent vaak 
verschil in macht en aanzien. Het suggereert ook 
waardeverschillen tussen mensen. Het mechanis
me van vraag en aanbod van arbeid dient t.a.v. de 
inkomensvorming getoetst en beheerst te worden 
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vanuit het gezichtspunt van rechtvaardigheid en 
menswaardigheid . 

Het beleid van de laatste jaren heeft de afstand 
tussen de inkomens alleen maar vergroot. Met 
name de mensen met de laagste inkomens (uitke
ringstrekkers) hebben onevenredig moeten inle
veren . 
1. Behoud van koopkracht voor de minimum 

lonen . 
2. Herstel van de koppeling tussen minimum 

inkomens en de gemiddelde loonontwikke
ling. 

3. Naast een wettelijk minimum loon dient er 
een wettelijk maximum inkomen vastgesteld 
te worden. 

4. Het uitkeringsniveau van werknemersverze
keringen moet op 75% worden vastgelegd, 
afgezien van een ingebouwd maximum en 
minimum. 

5. In de komende kabinetsperiode dienen de 
effecten en kosten van het invoeren van een 
basis inkomen diepgaand bestudeerd te wor
den. 

6. Er kan alvast een begin worden gemaakt met 
het loskoppelen van arbeid en inkomen , bijv . 
door het invoeren van een gedeeltelijk basis
inkomen (WRR-voorstel 'Waarborgen voor 
zekerheid') . Een ander mogelijkheid is een 
geleidelijke uitbreiding van de werkingssfeer 
van zowel AOW als Kinderbijslagwet. Door 
steeds nieuwe leeftijdsgroepen recht te ge
ven op een basisinkomen, kan het invoeren 
zonder schokken verlopen. 

7. Het recht op een voll edig basisinkomen voor 
iedereen moet in 2000 gerealiseerd zijn. 

8. Naast de eerder genoemde maatregelen wil 
de EVP het onevenredig inleveren van uitke
ringsgerechtigden terugdringen en in de toe
komst voorkomen door: 
- Niet door laten gaan van het stelsel her

ziening sociale wetgeving. 
- Structureel verwerken van de zgn. 'een

malige uitkering ' in de uitkeringshoogte. 
- Het ombouwen van de huursubsidie naar 

een woonlastensubsidie (zie VIII.B.5) . 
9. De intimiderende en vernederende controle

maatregelen, zoals veroorzaakt door de voor
deurdelersregeling worden veroordeeld. De 
voordeurdelersregeling dient mede daarom 
te worden afgeschaft. 

10. Bij beslissingen op sociaal -economisch be
leid dient de overheid meer dan in de afgelo
pen jaren overleg te plegen met de vakbewe
ging. 

• 11 D Medezeggenschap 

De beleving van verantwoordelijkheid binnen de 
arbeid is volgens de EVP fundamenteel voor ieder 
mens. Hij moet tijdens zijn arbeid vol-waardig 
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mens kunnen zijn, d.w.z. zijn kwaliteiten zoveel 
mogelijk kunnen ontplooien. 
Verantwoordelijkheid krijgt gestalte in de in
spraak- en medezeggenschapsmogelijkheden; 
niet alleen voor wat betreft aard en inhoud van de 
eigen werksituatie, maar ook voor doelstellingen 
en beleid van de instelling/onderneming . 
De verantwoordelijkheid voor het bedrijf ligt met 
name bij de direct betrokkenen, te weten werkne
mers en werkgevers. Beslissingen binnen bedrij
ven kunnen echter rechtstreeks gevolgen hebben 
voor de directe omgeving. De EVP pleit dan ook 
voor een betrokkenheid van de omgeving bij de 
bedrijven. 

Weliswaar is de inspraak van werknemers ten
gevolge van de Wet op de Ondernemingsraden 
formeel toegenomen, toch is er van echte mede
verantwoordelijkheid nog geen sprake. De invloed 
van werknemers dient zich ook uit te strekken tot 
het beleid van de onderneming . Ook de samen
stelling van de raad van commissarissen dient uit 
te gaan van meer betrokkenheid van werknemers 
en directe omgeving . 

1. Er dient medebeslissingsrecht te komen voor 
werknemers in de volgende zaken : 

invoeren van nieuwe technologieën; 
herverdeling van arbeid; 
produktkeuzen, investeringen en winstbe
steding; 
vervulling van leidinggevende functies. 

2. Minimaal de helft van de leden van de raad 
van commissarissen dient door de werkne
mers aangewezen te worden, terwijl het lid
maatschap van een maatschappelijke verte
genwoordiger (bijv. van de lagere overheid) 
bevorderd dient te worden . 

3. 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 ver
plicht te worden gesteld. 

4. Voor elk bedrijf, coöperatie of instelling met 
minder dan 35 werknemers dient er ook een 
wettelijke regeling te komen, waarin het 
recht op inspraak en medezeggenschap in 
het beleid is vastgelegd. 

5. De rechten, die de Wet op de Ondernemings
raden toekent aan ondernemingsraden in 
bedrijven, dienen zoveel mogelijk eveneens 
te worden toegekend aan werknemersverte
genwoordigingen bij de overheid (dienst
commissies, medezeggenschapscommissies 
e.d .). 

6. Commissariaten van ondernemingen zijn 
onverenigbaar met het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer, van Colleges van Gedepu
teerde Staten, Colleges van burgemeester 
en wethouders en een functie binnen het 
kabinet. 

7. Er moet een nieuwe rechtsvorm komen, toe
gesneden op arbeiderszelfbestuur : de Socia-
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Ie Coöperatie. Behalve een reserve voor indi
viduele en coöperatieve belangen, zal deze 
ook een sociale reserve moeten aanhouden 
(voor het algemeen belang) . 

8. Arbeiderszelfbestuur moet gestimuleerd 
worden door tegemoetkomingen in de finan
ciële sfeer, in de vorm van aankoopsubsidies 
en een verlaging van het tarief voor de ven
nootschapsbelasting voor bedrijven met ar
beiderszelfbestuu r. 

9. In de faillissementswetgeving moet een fi
guur gecreëerd worden, waardoor voortzet
ting van het bedrijf door de werknemers ver
gemakkelijkt wordt. 

10. Onderzocht moet worden, of het wenselijk is 
dat beslissingen, die het algemeen belang 
raken, in het vervolg getoetst worden . Ge
dacht kan worden aan het vervangen van de 
winstbelasting door een aantal aandelen 
voor de gemeenschap. 

11. De Arbeidsomstandighedenwet dient met 
voortvarendheid te worden ingevoerd en 
wel uiterlijk 1990 te worden afgerond. 

12. Er dient een regeling te komen voor gewe
tensbezwaarden, die door de aard van hun 
werk in gewetensnood komen. 

• 12 E Consumentenbeleid 

1. Onderzocht moet worden, in hoeverre grond
stofverspillende bedrijven verplicht kunnen 
worden gesteld een bepaald percentage van 
een winst in een fonds te storten, dat gebruikt 
wordt om onderzoek te plegen naar minder 
verspillende produktiemethoden . 

2. de produktie-informatie moet aanmerkelijk 
worden uitgebreid. Er moet gestreefd worden 
naar een toestand, waarin kritisch consumeren 
mogelijk wordt. Dit zou kunnen door het instel 
len van een witmerk. 
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Witte ondernemingen/produkten zijn onderne
mingen/produkten die slechts in geringe mate 
de veroorzaker zijn van lucht-, water- en bo
demverontreinig ing (a) . 
In een later stadium moeten andere aspecten 
in de selectie worden betrokken, zoals: 
b. de mate van gebruik van niet-vervangbare 

grondstoffen ; 
c. de hoeveelheid energieverbruik; 
d. de mate van democratisering/werkomstan

digheden ; 
e. oorsprong (bijv. uit welk land wordt de 

grondstof geïmporteerd) en doel (naar welk 
land wordt het eindprodukt geëxporteerd 
en waar wordt het voor gebruikt) van het 
produkt. 
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• 13 Inleiding 

Een internationale samenleving van m ensen, 
waarbinnen gerechtigheid de norm is en waar 
dus vrede kan heersen tussen de volken, waar 
vertrouwen en solidariteit de plaats innemen van 
wantrouwen, machtsmisbruik en onderdrukking, 
vraagt om een internationale rechtsorde. 
In zulk een rechtsorde dienen de volkeren elkaar 
te erkennen als gelijkberechte partners , de hand
having van de mensenrechten gewaarborgd te 
worden en het machtsdenken (polit iek, econo
misch en milita ir) te worden afgewezen. 
In een dergelijke samenleving zal bij de groei van 
het wederzijds vertrouwen de rechtshandhaving 
steeds minder een militair karakter dragen en 
steeds meer politioneel van aard worden . 

• 14 A Buitenlands beleid 

Het buitenlands beleid zal zich krachtig moeten 
inzetten voor de totstandkoming of versterking 
van een internationale rechtsorde . Hiervoor zijn 
diverse methodes beschikbaar, o.a . diplomatiek 
overleg, culturele contacten en wetenschappelijke 
en economische samenwerking. Hierdoor kan 
ru imte ontstaan voor vertrouwen, begrip en ver
bondenheid tussen de volkeren . 

Echte contacten tussen volkeren kunnen alleen 
goed gelegd worden, als dit gepaard gaat met 
intermenselijke contacten . Door intensieve uitwis
seling van verschillende categorieën personen en 
groepen (inclusief militairen) kan een vijand
denken verminderd en een blokdenken doorbro
ken worden . 
1. Nederland dient zich in te zetten voor een inter

nationale rechtsorde, zoals hierboven om
schreven. Een dergelijke rechtsorde dient ge
handhaafd te worden door een wereldomvat
tend orgaan, zoals de Verenigde Naties er één 
is. 

2. Nederland dient een actieve rol te spelen door 
zelf met initiatieven te komen binnen bestaan
de internationale organen, zoals de VN en de 
EG. 

3. Er dient een permanent orgaan te komen van 
overleg en samenwerking tussen regeringen 
en parlementen uit de landen van geheel Euro
pa, zowel gebonden als niet gebonden . Binnen 
dit orgaan dienen afspraken te worden ge-
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maakt, teneinde mogelijke geschillen vreed
zaam op te lossen. 

4. Culturele uitwisseling van verschillende bevol
kingsgroepen, met name ook van jongeren, 
moet sterk worden bevorderd, om op die wijze 
het wederzijdse beeld van volken, bijv. in Oost
en West-Europa, te verbeteren . Hierbij kan het 
gebruik van Esperanto een bijdrage leveren. 

5. Om de ontspanning te bevorderen zal Neder
land tevens met kracht werken aan een strikte 
naleving van de Slotacte van Helsinki t .a.v. alle 
drie punten , te weten culturele, veiligheids- en 
economische aspecten. 

6. De Nederlandse regering dient een fonds op te 
richten ter stimulering van contacten met 
Oost-Europa, gericht op verbetering van de 
verstandhouding tussen personen, groepen 
en organisaties, welke recht doet aan de geest 
van de Helsinki-akkoorden . Dit fonds dient uit 
de algemene middelen gefinancierd te wor
den . 

• 15 B Europese Gemeenschap 

Nederland moet zich inzetten voor een EG-beleid, 
dat meewerkt aan de hoognodige ontspanning in 
de wereld door zich te richten op verbetering van 
de economische groei door eigen ontwikkeling 
van de ontwikkelingslanden en niet op het veilig 
stellen van eigen economische groei en welvaart. 

Het economisch beleid moet erop gericht zijn, 
dat overproduktie voorkomen wordt. Dit houdt 
in: een betere beheersing van de landbouw en 
veeteelt, geen overbevissing en géén industriële 
overproduktie . 

Milieuvraagstukken zijn veelal grensoverschrij
dend, daarom moet in de EG een effectief milieu
beleid ontwikkeld worden. 

Indien bovenstaand beleid wordt gevoerd, ver
dient versterking van de EG, zowel in politiek als 
in bestuurlijk en structureel opzicht, aanbeveling . 
1. Nederland dient zich in te zetten voor een de

mocratisering van de EG . De bevoegdheden 
van het Europese Parlement moeten dan ook 
aanzienlijk worden uitgebreid . 

2. Multinationals 
Verdergaande wettelijke richtlijnen zullen ont
worpen moeten worden , om ongewenste 
machtsvorming en fusies te voorkomen. 
Het statuut van een Europese naamloze ven-

EVP: 13-15 



nootschap moet spoedig van kracht worden, 
zodat een uniform rechtskader tot stand komt 
en de werknemers van de betrokken onderne
mingen in staat worden gesteld, hun medezeg
genschapsrechten over de nationale grenzen 
heen uit te oefenen. 

3. Nederland moet aandringen op een effectiever 
Europees milieubeleid, met name op het ge
bied van 'zure regen ' en lozing van afvalstoffen 
in rivieren en de Noordzee. 

4. Nederland dient zich in te zetten voor een Eu
ropese aanpak van het terugdringen van het 
autogebruik, door het gebruik van de auto te 
belasten in plaatsen van het bezit. 

• 16 C Mensenrechten 

Om te voorkomen dat mensen binnen machts
structuren in de knel dreigen te komen , is handha
ving van de mensenrechten een eerste vereiste . 
leder mens hoort minimaal voorzien te zijn van 
zijn eerste levensbehoeften, moet zich in vrijheid 
kunnen ontplooien en mee kunnen beslissen in 
de samenleving . 
Daarom zal Nederland naast het zich inzetten voor 
'vrede door samenwerking ' de handhaving van 
de mensenrechten, die zowel de fundamentele 
vrijheden van mensen betreffen als wel het recht 
op basisvoorzieningen (zgn . liberale en sociale 
mensenrechten) krachtig moeten bevorderen. Be
scherming van de mens behoort een belangrijk 
en geïntegreerd onderdeel van het buitenlands 
en ontwikkelingsbeleid te zijn. Actief verzet tegen 
elke schending van mensenrechten, waar ook ter 
wereld, is een vereiste. Wijken voor enige vorm 
van chantage kan daarbij niet worden gedoogd . 
1. Naleving en uitbreiding van internationale ak

koorden inzake mensenrechten dienen te wor
den nagestreefd en gepropageerd, om een 
rechtvaardige maatschappij te realiseren. 

2. Ten aanzien van die landen, waarmee wij bij
zondere culturele, politieke of economische 
betrekkingen onderhouden, kunnen deze be
trekkingen gebruikt worden voor de handha
ving van de mensenrechten . Zo zal Nederland 
haar betrekkingen moeten gebruiken en zo 
nodig herzien, zolang de repressieve houding 
in Indonesië voortduurt. 

3. Tegen landen, waar op grond van het daar 
heersende systeem stelselmatig mensenrech
ten worden geschonden, kan tot economische 
sancties worden overgegaan. Zo is t.a .v. de 
republiek Zuid-Afrika een onverwijld instellen 
van een verbod op nieuwe investeringen in 
dat land door Nederlandse bedrijven vereist, 
evenals het deelnemen aan c.q. eenzijdig in
stellen van een olieboycot en een wapenem
bargo. Op naleving van deze maatregelen 
moet nauwlettend worden toegezien. Waar 
mogelijk zal steun verleend moeten worden 
aan bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika, 
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die zich inzetten voor een samenleving, geba
seerd op vrede door gerechtigheid. 

4. In de Universele Verklar ing van de rechten van 
de mens dient een bepaling te worden opge
nomen, die het recht waarborgt op leven vol
gens de eigen seksuele geaardheid. 

• 17 0 Midden-Oosten 

Voorzover Nederland invloed kan uitoefenen op 
een duurzame vredesregeling in het Midden-Oos
ten, dient de regering uit te gaan van de primaire 
voorwaarden dat zo'n regeling altijd gebaseerd 
zal moeten zijn op erkenning van het bestaans
recht van de staat Israël zowel als op erkenning 
van het recht op zelfbeschikking van het Palestijn
se volk ; voorts zal zij er in die contacten op aan 
kunnen dringen alles na te laten, wat met die pri 
maire voorwaarden in strijd is. 
1. Nederland zal , eventueel tezamen met haar 

Europese partners, in bi- en multilateraal ver
keer telkenmale de betrokken landen wijzen 
op hun verantwoordelijkheid t .a.v. een duurza
me politieke oplossing van het vraagstuk rond 
het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse 
volk. 
Hierbij gaat zij uit van de volgende noodzakélij
ke stappen : 

erkenning van de rechten van het Palestijn
se volk, in het bijzonder het recht op een 
eigen staat; 
erkenning van de staat Israël door de Arabi
sche landen en de PLO; 
het ontwerpen van een voor alle partijen 
aanvaardbare regeling voor de stad Jeruza
lem; 
het beëindigen van het bestaande beleid 
van Israël, gericht op annexatie van de 
Westelijke Jordaanoever; 
het betrekken van alle betrokken partijen, 
incl. Syrië en de SU, bij een eventuele vre
desregeling . 

2. De Nederlandse regering erkent de PLO als 
vertegenwoordiger van het Palestijnse volk . 

3. Nederland zal al het mogelijke in het werk stel
len, om tot een internationale vredesconferen
tie met betrekking tot het Midden-Oosten te 
komen . 

• 18 E Midden-Amerika en Afghanistan 

Midden-Amerika en Afghanistan zijn slechts twee 
van de vele plaatsen op aarde, waar de 'koude 
oorlog' slachtoffers eist. Het doorbreken van het 
blokdenken is een eerste vereiste voor het terug 
dringen van deze oorlogen. 
De EVP is ervan overtuigd, dat de problemen in 
Midden-Amerika in hoofdzaak veroorzaakt wor
den door de sociale achterstelling van grote groe
pen in de bevolking van die landen. Deze overtui 
ging overbrengen naar het 'eigen ' blok dient met 
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kracht te worden nagestreefd . 
1. Nederland zal initiatieven, zoals die door de 

Latijnsamerikaanse landen in het Contadora
overleg genomen worden daadwerkelijk on 
dersteunen. Dit zal zij doen door o.a.: 

druk op de VS uit te oefenen het gesprek 
met Nicaragua te heropenen ; 

- regeringen van buiten de regio op te roe
pen hun militaire betrokkenheid in Midden
Amerika te staken, waaronder het houden 
van gezamenlijke militaire oefeningen; 

- de Contadora aan te bieden op verzoek 
waarnemers of een vredesmacht te sturen 
voor de controle van een eventueel te slui
ten akkoord. 

2. De economische blokkade van de VS t.O.V. 
Nicaragua dient te worden opgeheven. Zolang 
dit nog niet het geval is, zal Nederland, waar 
mogelijk, door hulp en stimuleringsbeleid de 
gevolgen van de blokkade verzachten. 

3. Nederland zal alle mogelijkheden - met voor
koming van het versterken van het blokdenken 
- moeten aanwenden om de strijd in Afghanis
tan te beëindigen . 

• 19 F De Verenigde Naties 

Nederland zet zich ervoor in, dat de Verenigde 
Naties kunnen uitgroeien tot een wereldomvat
tend orgaan dat de internationale rechtsorde kan 
handhaven, zorg draagt voor gerechtigheid, vrede 
en veil igheid voor alle volken . Dit belang preva
leert boven de belangen van afzonderlijke landen 
en blokken, dus ook boven dat van Nederland, EG 
of NAVO. 

De prioriteit voor de totstandkoming van een 
krachtige volkerenorganisatie komt ook tot uit
drukking in de steun, o.a. financieel, die Neder
land geeft aan organisaties als WHO, UNICEF en 
FAO. 
Slechts wanneer in een orgaan of instelling van 
de VN in ernstige mate en naar redelijkerwijs 
moet worden aangenomen dat definitief de belan
genstrijd tussen landen of blokken de ontwikke
ling van de VN tot een krachtige volkerenorgani 
satie frustreert , stelt Nederland zijn steun ter dis
cussie. 
1. Nederland dient in principe de bereidheid te 

hebben: 
- nationale bevoegheden af te staan; 
- een bijdrage te leveren aan de politietaak 

van de VN, zoals die, zij het zeer onvolko
men, gestalte krijgt in de VN-vredesmach
ten ; 

- zich te houden aan besluiten en resoluties, 
die in de VN zijn genomen, respectievelijk 
aanvaard. 

2. Nederland dient te bevorderen, dat het veto
recht, waarmee enkele landen internationale 
besluiten kunnen blokkeren, wordt afge
bouwd. 
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• 20 G Defensie 

Willen de volkeren in vrede en veiligheid en zon
der geweld met elkander kunnen samenleven, in 
vertrouwen op de internationale rechtsorde, dan 
zal de naleving van deze rechtsorde moeten wor
den gecontroleerd en zo nodig moeten worden 
afgedwongen . 
Hiertoe is een krachtige volkerenorganisatie no
dig, die in eerste instantie tot taak heeft de dialoog 
tussen de staten in stand te houden en bij dreigen
de conflicten een vreedzame oplossing tot stand 
te brengen . Deze volkerenorganisatie zal verder 
als enige over een veiligheidsapparaat kunnen 
beschikken, waarin alle staten hun aandeel moe
ten leveren. Dit om de naleving van de internatio
nale rechtsorde te kunnen controleren en in het 
uiterste geval te kunnen afdwingen . 
Omdat de huidige situatie nog ver van die situatie 
van 'vrede door gerechtigheid' verwijderd is, zal 
Nederland zowel in zijn buitenlands als in zijn 
defensiebele id 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 duidelijk gericht moeten worden 
op het wegnemen van drijfveren en oorzaken van 
de bewapeningswedloop (bijv. vijandsdenken, 
militair-industriëel complex, verschillende maat
schappelijke systemen). zodat de opstuwing van 
de bewapening kan worden omgebogen naar ver
mindering van de bewapening. 

De EVP vindt de produktie, het bezit en gebruik 
van massavernietigingswapens uit moreel en 
ethisch oogpunt onaanvaardbaar, want ze zijn op 
geen enkele manier te rijmen met Gods heilsplan 
voor deze wereld. 
Zij verwerpt daarom produktie, gebruik en bezit 
van nucleaire, bacteriologische en chemische wa
pens, maar ook van conventionele wapens en 
strijdmethoden, die in hun uitwerking met ABC
wapens te vergelijken zijn. Het bezit van dergelijke 
wapens is een stimulans voor de bewapenings
wedloop, doordat het het wantrouwen versterkt 
en dient ook daarom te worden afgewezen. 

Het streven naar een grotere Westeuropese rol 
in het Westerse veiligheidsbeleid, zoals dat onder
meer gestalte krijgt in de reactivering van de 
Westeuropese Unie, dient kritisch te worden be
zien . 

Een zelfstandiger Westeuropees veiligheidsbe
leid kan voordelen bieden, maar ook ernstige na
delen . 
Voordelen kunnen zijn : 

een grotere Europese inbreng bij onderhande
lingen, zodat niet de beide supermachten over 
en zonder Europa beslissen en er tevens een 
betere sfeer tussen de gesprekspartners kan 
bestaan; 
minder sterke afhankelijkheid van de VS. 

Nadelen kunnen zijn : 
- het ontstaan van een nieuwe supermacht, met 
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nieuwe stimulansen voor de wapenwedloop 
en andere gevaren ; 
destabilisatie in de periode dat West-Europa 
en de VS de banden losser maken. 

Het dogma dat het lidmaatschap van de NAVO 
de hoeksteen van het veiligheidsbeleid is, moet 
worden verworpen . De NAVO is namelijk net als 
het Warschau -Pact, een organisatie waaraan, 
naast het mogelijke voordeel van oorlogsvoorko
ming door handhaving van een zeker machts
evenwicht, belangrijke nadelen kleven. Te denken 
valt aan het volgende : 
- NAVO en Warschau-Pact geven gestalte aan 

blokdenken en vijanddenken. Hun bestaan 
draagt bij aan de verstarring , die in de Oost
Westverhouding is opgetreden, en die een 
belemmering vormt voor de totstandkoming 
van een situatie van duurzame vrede en echte 
veiligheid, en de opheffing van de deling van 
Europa . 
De NAVO bestendigt de economische machts
positie van de Westerse landen. Haar bestaan 
is een belemmering voor de totstandkoming 
van een rechtvaardige internationale economi
sche ordening . 

1. Naast de algemene afwijzing van massaver
nietigingswapens moet Nederland, zo lang 
deze nog bestaan , vooral strijden tegen de 
meest bedreigende ontwikkelingen. Dit bete
kent : 

afwijzen van ontwikkeling en opstelling 
van wapens, die geschikt zijn voor het bij 
verrassing uitschakelen van de wapensys
temen van de tegenstander (first-strike 
wapens), zoals de Pershing 11; 
strijd tegen het autonome karakter van de 
bewapeningswedloop, belichaamd in de 
macht van mensen en groepen, die be
lang hebben bij het in stand houden van 
de wapenwedloop ; 
afwijzen van technologieën, die nieuwe 
impulsen geven aan de wapenwedloop 
of een van beide partijen in een onderge
schikte positie dreigen te brengen. Zo 
dient Nederland zich te keren tegen het 
'strategisch defensie initiatief' van presi
dent Reagan ('starwars-plannen ' ). 
Er moet met kracht geprobeerd worden 
te voorkomen, dat deze plannen worden 
doorgezet en dat (andere) landen er aan 
mee gaan doen ; 
verzettegen nieuwe plannen voor de NA
VO-strategie, zoals het FOFA-concept en 
het Air Land Battle-plan, die de mogelijk
heden van een NAVO-aanval bevorderen 
of tenminste openhouden ; 
afkeuren van het streven naar militaire 
superioriteit. 

2. Een Europese kernmacht dient te worden 
afgewezen . 
Het doel van een Westeuropese veiligheids-
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politiek dient te zijn een neutraal Europa, 
zonder massavernietigingswapens, zonder 
legers of wapens in landen, die niet het eigen 
land zijn en waar volken in vrijheid hun eigen 
keuzen maken . 

3. Nederland zal de plaatsing van zgn . middel 
lange afstandswapens in Nederland dienen 
af te w ijzen en geen verantwoordelijkheid te 
aanvaarden, noch voor de produktie ervan, 
noch voor de plaatsing elders in West-Euro
pa. Nederland zal tevens met kracht moeten 
pogen de andere Westeuropese landen op 
hun beslissing om tot plaatsing overte gaan, 
te laten terugkomen . 

4. Voorts zullen in de komende vier jaar de in 
Nederland opgeslagen kernwapens verwij
derd moeten worden . Bovendien zal direct 
een begin gemaakt moeten worden met de 
afstoting van alle door Nederland op zich 
genomen kerntaken. 

5. Als de NAVO blijft handelen in strijd met de 
eerder beschreven uitgangspunten, moet 
een lidmaatschap van Nederland van deze 
verdragsorganisatie ter discussie gesteld 
worden. 
Nederland dient stappen te ondernemen zich 
los te maken van de militaire tak binnen de 
NAVO tenzij: 

tussen NAVO en Warschau -pact een niet
aanvalsverdrag wordt gesloten ; 
de NAVO een 'no-first-use' verklaring af
legt; 
de NAVO haar huidige strategie ombuigt 
tot een strategie die zich kenmerkt door 
een duidelijk defensief karakter en 
de Navo zich zal inzetten voor kernwapen
vrije zones in Europa . 

Vooralsnog blijft Nederland de NAVO gebrui
ken als een politiek overlegorgaan . Daarbij 
zal zij haar positie optimaal benutten om de 
NAVO in te kaderen in haar streven naar een 
vreedzame wereldorde. 

6. Nederland zal buiten de NAVO om initiatie
ven moeten nemen, die de ontspanning die
nen, bijv. bilaterale contacten met Oosteuro
pese landen. 

7. Zolang Nederland nog beschikt over een 
krijgsmacht, dient de dienstplicht gehand
haafd te worden. Deze militaire dienstplicht 
behoort onderdeel te worden van een nog in 
te stellen Algemene Maatschappelijke 
Dienstplicht (AMD) voor jongens en meisjes 
uit bepaalde leeftijdsgroepen. 
De AMD kan vervuld worden (bij organisaties 
die actief zijn) op een groot aantal terreinen. 
Hierbij valt te denken aan o.a.: 
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De AMD mag niet ten koste gaan van ar
beidsplaatsen . De vergoedingen en inhou
dingen zijn voor iedereen gelijk. De duur van 
de AMD is 1 jaar. Zolang de AMD nog niet 
bestaat, vindt de EVP, dat het huidige beleid 
t.a .v. gewetensbezwaarden zodanig veran 
derd dient te worden, dat de duur van de 
vervangende dienstplicht even lang is als de 
duur van de militaire dienstplicht. Verder 
moeten de mogelijkheden voor vervulling 
van de vervangende dienst, die aansluit bij 
de motieven om dienst te weigeren, worden 
vergroot. 

8. Het dient binnen de krijgsmacht mogelijk te 
zijn, taken, die verband houden met massa
vernietigingswapens, te weigeren. Een voor
beeld hiervan is de Site-wacht. 

9. Er dient een zodanige regel ing te komen dat 
zij, die op grond van onoverkomelijke gewe
tensbezwaren niet langer binnen de krijgs
macht hun taak kunnen vervullen , op een 
sociaal verantwoorde wijze deze krijgsmacht 
kunnen verlaten. 

10. Degenen, die een opleiding volgen/hebben 
gevolgd tot een geestelijk ambt, behoren 
ook onder de dienstplicht te vallen. 

11 . Nederland zal zich inzetten voor een vermin
dering van een doeltreffende controle op de 
internationale wapenhandel. Het sociaal-eco
nomisch beleid zal er verder op gericht moe
ten zijn , de rol van de Nederlandse industrie 
in deze internationale wapenhandel terug te 
dringen. Tevens zal een actief en creatief 
conversiebeleid (omschakeling van oorlogs
op vredesindustrie) gevoerd· moeten worden, 
teneinde onze afhankelijkheid van militaire 
produkten te verminderen en zodoende één 
van de drijfveren achter de bewapenings
wedloop weg te nemen. 

12. De nationale defensiebegroting dient de ko
mende vier jaar met minimaal 1% per jaarte 
worden verlaagd . 

13. Het moet mogelijk worden, het deel van de 
belastingen, dat kan worden aangemerkt als 
'defensiebelasting ', te weigeren. Daartoe 
dient een vredesfonds te worden ingesteld, 
waarin de geweigerde belasting gestort kan 
worden. 

14. In het algemeen zal speciale aandacht en de 
daarvoor benodigde financiering moeten 
worden gegeven aan de versterking van de 
geestelijke weerbaarheid , aan de voorlich
ting over, de opbouw van en de uitwerking 
van mogelijke vormen van geweldloze con
flictoplossing en sociale verdediging. 

• 21 H Ontwikkelingssamenwerking 

Vrede door gerechtigheid vindt o.a. plaats door 
ieder mens te bevrijden van armoede en honger, 
rechteloosheid en uitbuiting. De fundamentele 
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oorzaken hiervan in de wereld liggen in de oneer
lijke verdeling van kennis, macht en bezit. 

Om ieder mens in zijn of haar basisbehoeften te 
voorzien , zijnde: voldoende voedsel, basisge
zondheidszorg , onderwijs en ontplooiingsmoge
lijkheden voor iedereen, tracht de EVP de noodza
kelijke veranderingen met democratische midde
len te bereiken : ontwikkelingssamenwerking mag 
niet los gezien worden van Nederlandse vraag
stukken . Dit houdt in, dat bij besluitvorming met 
betrekking tot het oplossen van Nederlandse in
terne problemen rekening gehouden moet wor
den met de gevolgen voor de Derde Wereld . 

1. Een echte dialoog met de Derde Wereld dient 
weer op gang gebracht te worden, o.m . door 
met nieuwe initiatieven te komen t .a.v. een 
Nieuwe Internationale Orde. Nederland zal 
zich inspannen de publieke opinie, vooral in 
rijke landen, van deze noodzaak te overtui 
gen. Daarom verdient het NCO onze volledi 
ge steun en wordt betutteling door regering 
en parlement veroordeeld . 
Nederland zal initiatieven dienen te ontplooi
en, om te komen tot een 'proeftuin', waarbin
nen enkele Eerste- en Tweede-Wereldlanden 
onderdelen van de nieuwe economische or
de in praktijk brengen. 

2. Het recht voor alle landen, zich te ontwikke
len naar eigen aard en cultuur - met uiter
aard eerbiediging van de mensenrechten -
dient erkend te worden. 

3. De scheefgegroeide internationale verhou 
dingen, in de eerste plaats de economische, 
moeten worden rechtgetrokken . Dit laatste 
houdt o.a. in het -beëindigen van welvaart, 
die gebaseerd is op uitbuiting van de ontwik
kelingslanden. 

4. Bestaande rentedragende leningen aan ont
wikkelingslanden dienen - in wederzijds 
overleg - te worden omgezet in renteloze 
leningen of giften , zodat deze landen niet 
door toenemende schulden steeds dieper in 
het financieel-economische moeras wegzak
ken. Hantering van tariefmuren dient gericht 
te zijn op het bevorderen van de wederzijdse 
handelsbetrekkingen op basis van gelijk
waardigheid van landen. 

5. De ontwikkelingssteun mag niet functioneren 
als een verkapte exportsubsidie voor het Ne
derlandse bedrijfsleven. Wèl moeten er goe
de afspraken over de besteding van de geI
den komen . 

6. In tijden van economische teruggang moet 
het budget voor ontwikkelingssamenwerking 
niet verlaagd, maar juist verhoogd worden, 
want juist deze landen krijgen dan de groot
ste klappen te verwerken . Nederland dient 
dan ook zijn bijdrage aan ontwikkelingssa
menwerking de komende jaren op te voeren 
tot minimaal 2% van het netto nationaal inko
men . 
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7. Ontwikkelingssamenwerkingsprojecten die
nen alleen op wens en in nauwe samenwer
king met de plaatselijke bevolking en in aan
sluiting met haar cultuur te worden opgezet. 
Daarbij dient zelf-ontwikkeling uitgangspunt 
te zijn . Hieru it vloeit voort, dat deze projecten 
veelal kleinschalig van opzet zullen zijn. 

8. Het ontwikkelingsbeleid dient erop gericht te 
zijn , dat in de ontwikkelingslanden zelf men
sen een eigen bestaan opbouwen . 

9. De gegeven ontwikkelingssteun mag niet ten 
goede komen aan onderdrukkende regimes. 
Bij landen met een dergelijk regime moeten 
kanalen gezocht worden om de regering en 
de bovenlaag van de bevolking te omzeilen. 
Hierbij valt te denken aan particuliere organi
saties en kerken. 

10. Produkten die schadelijk of ondeugdelijk zijn 
voor mens en/of milieu (bijv. bestrijdings
middelen en geneesmiddelen), mogen niet 
geëxporteerd worden naar derde landen, als 
ze in ons land verboden zijn . 

11 . De bewustwording omtrent de problematiek 
van de ontwikkelingssamenwerking dient te 
worden gestimuleerd. Subsidies aan instel
lingen met deze doelstelling dienen dan ook 
gehandhaafd te worden . 

12. Er dienen rechtvaardige prijzen voor grond
stoffen betaald te worden . Tevens dienen 
meer grondstoffen te worden verwerkt op de 
plaats, waar ze worden gewonnen c.q. gepro
duceerd. 
De EVP is van mening, dat de enorme uitga
ven aan bewapening de ontwikkeling van de 
Derde-Wereldlanden in de weg staan en dat 
daarom de internationale wapenhandel aan 
banden gelegd dient te worden. 

13. De nationale economie dient zich in te stellen 
op een situatie zonder vergroting van de ei
gen materiële welvaart op basis van de 'eco
nomie van het genoeg '. Hierdoor krijgen de 
ontwikkelingslanden een groter marktaan
deel in handen, wat hun economische zelf
standigheid vergroot. 

14. Bij de ontwikkelingssamenwerking dient er 
speciale aandacht te zijn voor de positie van 
de vrouw. Dit kan gebeuren door bij de 
beoordeling van programma's en projecten 
gebruik te maken van de checklist 'vrouwen 
en ontwikkeling: beoordelingslijst' . 

15. In het kader van het grote belang van een 
goed functionerend Noord-Zuiddialoog dient 
de Nederlandse regering stappen te onder
nemen, die de UNCTAD-organisatie nieuw 
leven in kunnen blazen. 
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IV 

• 22 A Inleiding 

De mens bedreigt in toenemende mate het voort
bestaan van de gehele schepping door zijn wijze 
van omgaan met zijn natuurlijke omgeving. 
Onvoldoende wordt beseft dat de mens zelf een 
kwetsbaar onderdeel hiervan is en voor zijn basis
behoeften sterk ervan afhankelijk is. De wijze van 
omgang van de mens met het milieu wordt in 
hoge mate historisch, sociaal en cultureel be
paald. 

In de Westerse materialistische samenleving 
met zijn wetenschappelijke en industriële revolu
tie is de gedachte, de natuur te kunnen overheer
sen, sterk aanwezig. Het begrip goed rentmeester
schap, een verantwoord beheer van de schep
ping, lijkt op de achtergrond te zijn geraakt: door 
menselijk handelen wordt het leefmilieu van alle 
organismen bedreigd, dreigt de grondstoffen
voorraad uitgeput te raken en wordt een oneven
redig groot deel van langs natuurlijke weg ge
vormde gebieden gecultiveerd. 
Door verstoring van het natuurlijk evenwicht heeft 
er een bedreiging kunnen ontstaan voor de ge
zondheid van de mens en zelfs voor het voortbe
staan van de gehele schepping. 

De met schaalvergroting gepaard gaande geïn
dustrialiseerde economie heeft er toe geleid, dat 
het grondstoffengebruik enorm is toegenomen. 
Daarmee samenhangend is de energiebehoefte 
eveneens sterk gestegen. De mechanisatie in de 
landbouw heeft een uitstoot van arbeid en een 
enorme schaalvergroting tot gevolg gehad. 

Niet alleen in de rijke Westerse landen, ook in 
de armere landen is, onder druk van de groeiende 
behoefte aan grondstoffen, met name door en ten 
behoeve van de rijkere landen, sprake van aantas
ting van het milieu. 

De sociaal-economische organisatie van een 
land en, in samenhang hiermee, de visie op eigen
dom, bepalen mede de houding ten aanzien van 
de natuur en het grondstoffengebruik. Zo dreigen 
in een vrije-markteconomie, waar industrieën 
Voor een groot deel privé-eigendom zijn, de mate 
van produktie en reclame voor consumptie, als
ook antwoorden op vragen betreffende afvallo
zing of -verwerking in hoge mate door privé-be
langen te worden bepaald, in plaats van door het 
belang van de samenleving in zijn geheel, inclu
sief volgende generaties. 
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Bewaren door eerbied 

In een economisch systeem, gebaseerd op so
ciale beginselen, zijn milieukosten feitelijk kosten 
die door allen worden gedeeld. In een economie 
die gebaseerd is op een steeds verdergaande 
groei, is handhaving of verbetering van de kwali
teit van het milieu een haast onmogelijke opgave 
en is het de vraag, of daardoor de noodzakelijke 
grondstoffen en energie opgebracht kunnen wor
den. 

Er zijn belangrijke veranderingen in onze Wes
terse samenleving nodig, om een langdurig voort
bestaan van de mens, in harmonie met de natuur, 
mogelijk te maken. Als één van de uitgangspun
ten daarvoor wordt het principe van de 'economie 
van het genoeg' gehanteerd. Het menselijk hande
len is daarbij meer gericht op verhoging van de 
kwaliteit van het leven, dan op een verhoging van 
een ongelimiteerde kwantiteit. Tevens zou in deze 
gedachtengang het te voeren energiebeleid plaats 
moeten vinden in samenhang met het milieu- en 
sociaal-economisch beleid. 

Een ander uitgangspunt betreft de verbetering 
van de positie van de armere landen. Een belang
rijke bron van inkomsten voor de Derde-Wereld
landen is de export van grondstoffen. Er is een 
internationale regeling noodzakelijk, waarbij de 
afname van grondstoffen is gewaarborgd tegen 
rechtvaardige voorwaarden. Handelsbarrières 
van de rijkere landen, ter bescherming van de 
eigen economie, worden veroordeeld. 
1. Eerbied voor het milieu begint bij een goede 

milieu-educatie (onderwijs en voorlichting), 
waarin ook de consequenties van het con
sumptiegedrag voor het milieu aan de orde 
komen . 

2. De samenleving wordt zodanig ingericht, dat 
zorg voor het milieu ook in economische zin 
als algemeen belang wordt erkend. De kosten 
van milieubeschermende en -herstellende 
maatregelen worden op de veroorzaker ver
haald. 

3. De mazen in de milieuwetgeving worden ge
dicht met een effectieve controle en strenge 
sancties op overtreding en door veel meer 
milieubelastende stoffen aan een normstelling 
te binden. 

4. De tijd-horizon van beleidsbepalers moet wor
den verlegd. Activiteiten worden expliciet 
beoordeeld op hun consequenties voor toe
komstige generaties. 

EVP: 22 



• 23 B Natuur en landschap 

Om de stabiliteit van natuurlijke systemen groot 
te doen zijn en de landschappelijke waarde van 
Nederland te optimaliseren, dient het beleid be
treffende natuur en landschap gericht te zijn op 
het behoud C.q. het bereiken van een zo groot 
mogelijke diversiteit van planten en dieren en een 
grote variatie van de landschappen waarin zij le
ven. Gebieden met een grote natuur- of cultuur
historische waarde moeten worden veiliggesteld. 

De mogelijke gevolgen van menselijk handelen 
voor de planten- en dierenwereld moeten vooraf 
zorgvuldig worden vastgesteld. Gestreefd moet 
worden naar een samenleving, die niet ten koste 
gaat van de natuur, maar daarin opgaat. 
Door menselijke activiteiten mag ook op lange 
termijn geen verval optreden in natuurlijke en 
landschappelijke waarden. 
1. Aangetaste natuurgebieden worden hersteld 

en door middel van een goed beheer (heide
velden, bosbouw) in stand gehouden. Aan de 
ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden 
moet worden gewerkt. Veel meer natuurgebie
den worden onder de werking van de Natuur
beschermingswet gebracht. 
Deze wet wordt aangescherpt, zodat niet met 
de natuur verenigbare activiteiten zijn verbo
den . 

2. Het IJsselmeergebied, de Zeeuwse Delta en de 
Biesbosch worden aangemeld als 'wetlands'. 

3. De herinplant van inheemse bomen en strui
ken en de introductie van verdwenen inheem
se diersoorten worden gestimuleerd. 

4. Er komt een vorm van monumentenzorg voor 
waardevolle cultuurlandschappen. De aanleg 
van pretparken in landschappelijk waardevolle 
gebieden wordt tegengegaan . Massa-recrea
tiegebieden nabij de steden dienen natuur
vriendelijk en mede ten behoeve van milieu
educatie te worden ingericht. 

5. Van oudsher is de landbouw belangrijk voor 
de vormgeving van het landschap. De verwe
venheid tussen landbouw en natuur dient in 
het beleid weer voorop te staan. Dit bevordert 
het ontstaan van waardevolle cultuurland
schappen. 

6. Agrarisch natuurbeheer wordt door beheers
overeenkomsten en stimuleringssubsidies 
voor o.a. aangepaste werktuigen bevorderd. 
In gebieden met grote cultuur-historische 
waarde vindt geen herverkaveling plaats. Ook 
in gebieden met landbouw als hoofdfunctie 
moet een natuurvriendelijk beheer mogelijk 
zijn. 

• 24 C landbouw en milieu 

Het karakter van de landbouw is de laatste decen
nia veranderd van een kleinschalige schone be
drijfstak met een positieve uitstraling op het land-
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schap tot een producent van afvalstoffen en een 
vervuiler van het milieu, terwijl ook steeds meer 
energie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen no
dig zijn . 
1. Een milieuvriendelijke landbouw wordt bevor

derd door sanering van de intensieve veehou
derij, extensivering van de glastuinbouw en 
melkveehouderij en verruiming van het bouw
plan . In samenhang daarmee wordt wijziging 
van het consumptiepatroon bevorderd. 

2. Door hogere importheffingen op veevoer
grondstoffen en lagere exportrestituties voor 
landbouwprodukten wordt de zelfvoorziening 
in de landbouw bevorderd. Er komt een ener
gieheffing op produktiemiddelen. De op
brengst van deze lastenverzwaring in de land
bouw wordt gebruikt voor een lastenverlich
ting van de arbeidskosten . In het EG-beleid 
wordt ter bestrijding van de overproduktie 
voor meer landbouwprodukten een contingen
tering opgelegd. 

3. Het gebruik van chemische bestrijdingsmidde
len wordt beperkt en op niet op produktie ge
richte gronden (wegbermen, slootkanten) ge
heel verboden . Langwerkende en moeilijk af
breekbare bestrijdingsmiddelen worden zeer 
kritisch beoordeeld. In EG-verband moet het 
tot een gezamenlijk toelatingsbeleid van che
mische bestrijdingsmiddelen komen. 

4. Vruchtwisseling wordt bevorderd om uitput
ting van de grond tegen te gaan. De teelt van 
bodemerosiebevorderende gewassen op hel
lingen wordt verboden. Het gebruik van kunst
mest wordt teruggedrongen door een hogere 
inzet van organisch afval. 

5. Onderzoek is nodig naar de gevolgen van de 
huidige landbouwmethoden voor het milieu, 
de kwaliteit van de grond en het grondwater 
op de lange termijn . 

• 25 0 Fysisch milieu 

Door menselijke activiteiten is het milieu dermate 
verslechterd, dat het hanteren van een stringent 
milieubeleid een levensnoodzaak is. Zolang niet 
vanzelfsprekend de handhaving en verbetering 
van de kwaliteit van water, bodem en lucht een 
algemene norm is, zal door het stellen van regels 
daar invulling aan moeten worden gegeven. 

Veel aandacht zal besteed moeten worden aan 
de bewustwording van iedere burger. Het consu
mentengedrag bepaalt uiteindelijk voor een be
langrijk deel de economische structuur van onze 
maatschappij. 
De beginselen als bestrijding aan de bron, best 
uitvoerbare technieken, 'standstill' en de vervuiler 
betaalt, worden als belangrijke uitgangspunten 
gehanteerd. Doelmatigheid van produktie dient 
voorop te staan, met zo weinig mogelijk verspil
ling van grondstoffen en energie en zonder belas
ting van het milieu. 
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1. Nieuwe stoffen mogen pas in produktie wor
den genomen, wanneer uit onderzoek is geble
ken, dat ze geen gevaar - direct of indirect 
opleveren voor mens en milieu . 

2. Schadelijke stoffen die in Nederland niet meer 
mogen worden gebruikt, mogen ook niet meer 
in Nederland voor de export (naar ontwikke
lingslanden) worden geproduceerd. 

3. Nederland heeft een eigen verantwoordelijk
heid om zonodig strengere normen voor mi
lieubelastende stoffen op te stellen dan in EG
verband worden vastgesteld . Bedrijven welke 
hierdoor in een nadelige concurrentiepositie 
komen te verkeren, krijgen eventueel financië
le ondersteuning . 

4. De ontwikkeling van schone produktietechnie
ken wordt door de overheid gestimuleerd . 
Voor milieuvriendelijk verkregen produkten 
wordt een lager BTW-tarief aangehouden . 

5. Bedrijven zijn verplicht aan te geven hoe en 
waar hun milieubelastende restproduktie en 
afvalstoffen zullen worden verwerkt. Waar no
dig zullen speciale afvalverzamelende en -ver
werkende bedrijven worden opgericht. De kos
ten van verwerking of recycling van het indus
triële afval worden in de kostprijs van produk
ten verdisconteerd. 

6. Nederland moet af van zijn wegwerpmaat
schappij . De levensduur van veel apparaten 
kan worden verlengd. Het gebruik van weg
werpartikelen en -verpakkingen wordt belast 
met een afvalverwerkingsheffing. Voor de ver
pakkingsindustrie en voor milieu-onvriendelij
ke produkten worden statiegeldsystemen ge
creëerd . Wegwerpprodukten, waarin zware 
metalen zitten, worden uit de handel geno
men. De gescheiden inzameling van huishou
delijk afval dient als taak van de gemeentelijke 
ophaaldienst sterk te worden verbeterd. Deze 
scheiding aan de bron moet wettelijk worden 
verplicht, te beginnen met het organische af
val. Er dient een landelijk actieprogramma te 
komen om het chemisch afval te verminderen. 

7. Verdere vervuiling van grond en oppervlakte
water (zowel zee als binnenwater) wordt krach
tig bestreden . Bodemsanering mag niet be
perkt blijven tot het afschermen van de omge
ving. Voor het opruimen en de reiniging van 
vervuilde grond moet minstens een bedrag 
van f . 2 miljard per jaar worden uitgetrokken. 
Saneringsprojecten dienen in een hoog tempo 
en met volledige openheid voor de gedupeer
den te worden uitgevoerd. De overheid moet 
maximale inspanning verrichten om de ver
oorzakers van bodemvervuiling financieel aan
sprakelijk te stellen. 

8. Om de verzuring daadwerkelijk te bestrijden 
worden de grootschalige bronnen van vervui 
ling (olieraffinaderijen, elektriciteitsmaat
schappijen en chemische industrie) op korte 
termijn gedwongen maximale reinigingsmaat-
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regelen te nemen. De intensieve veehouderij 
moet worden ingekrompen. Er dient een ver
schuiving te komen van belasting op het auto
bezit naar belasting op het autogebruik. Het 
gebruik van schone auto's wordt financieel 
aantrekkelijk gemaakt. 

• 26 E Internationaal milieubeleid 

M ilieuproblematiek houdt niet op bij de grenzen 
van een land. Voorbeelden van internationale pro
blemen zijn de verzilting van de Rijn, vervuiling 
van de zee en de luchtverontreiniging . 
Internationale milieuwetgeving dient ook met 
spoed tot stand te komen, om te voorkomen, dat 
verschillen in milieu-eisen tussen landen leiden 
tot uitbuiting dan wel verstoring van de internatio
nale concurrentiepositie van bedrijven. 

De Derde Wereld mag voor het oplossen van de 
voedsel problematiek niet opgezadeld worden met 
Westerse technieken, die niet milieuvriendelijk 
zijn en veel energie vragen. 

Het minst door de mens beroerde continent 
Antarctica wordt bedreigd door overbevissing en 
de winning van delfstoffen . Dit moet worden te
gengegaan . 
1. Internationaal dient er een betere coördinatie 

te komen om o.a. de wereldzeeën en tropische 
regenwouden afdoende te beschermen en 
woestijnvorming tegen te gaan . De invoer van 
tropische houtsoorten wordt beperkt door een 
grotere zelfvoorziening (bosbouw) en door 
stimulering van het gebruik van alternatieve 
materialen. 

2. Er wordt een onafhankelijk instituut opgericht 
om de schadelijke gevolgen van milieuveront
reiniging voor een land, indien deze wordt 
veroorzaakt door een ander land, vast te stel
len . Deze schade dient te worden vergoed en 
de milieuverontreiniging dient in de toekomst 
te worden voorkomen . 

3. De wetgeving op het gebied van natuur- en 
mil ieubescherming in de verschillende landen 
moet op elkaar worden afgestemd . Aan inter
nationale wetgeving en verdragen moeten 
sancties worden gekoppeld, in geval van over
treding door de ondertekenende landen . 

4. De internationale handel in niet-milieuvriende
lijke produkten moet aan banden worden ge
legd. Activiteiten van Nederlandse bedrijven 
in andere landen worden tegengegaan , wan
neer deze juist daar plaatsvinden vanwege 
een beperkte milieuwetgeving . 

5. De voedsel problematiek in de Derde Wereld 
dient te worden opgelost door stimulering van 
kleinschalige, weinig kapitaalvragende ar
beidsintensieve produktie in de betreffende 
landen met gebruikmaking van ter plaatse 
voorhanden zijnde materialen en grondstof
fen . Dit alles primair ten behoeve van de lokale 
bevolking . De ontwikkelingslanden dienen in 
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de gelegenheid te worden gesteld bewerkte 
produkten te exporteren en de export van 
grondstoffen te beperken. Bij de keuze van 
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten dienen 
de ecologische effecten een element in de af
weging te zijn. 

6. De handel in bedreigde planten- en diersoor
ten dient door een strenge controle en zware 
sancties aan banden te worden gelegd. 

7. Atoomproeven dienen onmiddellijk te worden 
gestopt om vernietiging van het milieu door 
radio-actieve straling te voorkomen. 

8. Er wordt een internationaal fonds opgericht 
voor het behoud en beheer van natuurgebie
den in landen, die hier niet zelf voor kunnen 
zorgen. 

9. Nederland moet zich in de VN actief inzetten 
voor het behoud van de huidige voorwaarden 
voor het menselijk handelen in Antarctica. 

• 27 F Energie 

Voor onze energiebehoefte zijn we nog steeds 
afhankelijk van fossiele brandstoffen: aardolie, 
aardgas en steenkool. De voorraden ervan zijn 
niet onbeperkt en voor een belangrijk deel niet 
economisch te winnen . 

De opvatting dat kernenergie een goedkope 
vorm van energie zou zijn en het afvalprobleem 
op korte termijn zou kunnen worden opgelost, is 
voor een groot deel niet juist gebleken. 

De zogenaamde eindeloze energiebronnen vin
den nog nauwelijks toepassing en het is de vraag 
of wind- en zonne-energie binnen afzienbare tijd 
voor een groot deel in de energiebehoefte kunnen 
voorzien. De verwachtingen t.a.v. kernfusie mo
gen niet te hoog gespannen zijn en nieuwe aan
pak van de energie-voorziening is een vereiste. 
Daarbij wordt onder andere het door het Centrum 
van Energiebesparing ontwikkelde CE-scenario 
als leidraad gebruikt om te komen tot een meer 
milieuvriendelijke, op zuiniger gebruik van grond
stoffen gerichte en sociaal aanvaardbare energie
politiek. 
1. Het stimuleringsbeleid voor het treffen van 

energiebesparende maatregelen in de huis
houdelijke sfeer, de bedrijven en het verkeer, 
dient met kracht te worden voortgezet. 

2. De isolatienormen in de bouwvoorschriften 
zullen zodanig moeten worden verscherpt, dat 
zonder een te grote stijging van de stichtings
kosten een optimale woningisolatie wordt be
reikt. Bij de situering van nieuwe woningen 
dient rekening te worden gehouden met de 
mogelijkheden van passieve zonne-energie. 
Door deze maatregelen moet het mogelijk zijn 
woningen te bouwen met een aardgasverbruik 
van minder dan 1000 m3 per jaar. 

3. De organisatie van de energievoorziening 
dient zodanig van opzet te zijn, dat energiebe
sparing en introductie van duurzame energie-
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bronnen wordt bevorderd. Decentrale elektrici
teitsopwekking kan worden bevorderd door 
plaatselijke en regionale produktiebedrijven 
een grotere rol in de energievoorziening te 
laten spelen. 

4. Het aandeel van het basislastvermogen in de 
energievoorziening moet worden terugge
drongen. Centrale en decentrale elektriciteits
opwekking dienen gelijkwaardige produktie
omstandigheden (aardgastarief, subsidierege
lingen, teruglevering aan het net) te worden 
geboden. De mogelijkheden voor energie-op
slag van wind- en zonne-energie dienen te 
worden onderzocht. Vanwege de ruimtelijke 
consequenties wordt het Plan-Lievense echter 
afgewezen. 

5. Verdere ontwikkeling van kernenergie in Ne
derland en samenwerking met andere landen 
op dat gebied moet worden stopgezet. Het 
energiebeleid wordt erop gericht de bestaande 
kerncentrales zo spoedig mogelijk te kunnen 
sluiten. 

6. Ten aanzien van de inzet van kolen voor de 
energievoorziening moet terughoudendheid 
worden betracht. 
Toepassing is alleen acceptabel bij volledige 
ontzwaveling en indien voor het vliegas ge
bruiksmogelijkheden voorhanden zijn. 

• 28 G Welzijn der dieren 

In onze zorg voor deze aarde behoort zeker ook de 
zorg voor dieren. Dieren zijn (net als mensen) 
afhankelijk van hun directe leefomgeving. Omdat 
de mens die omgeving steeds meer naar zijn hand 
zet, wordt het voortbestaan van dieren bedreigd. 
Daarnaast gebruikt de mens veel dieren voor de 
eigen welvaart, zonder dat de nodige aandacht 
aan het welzijn van de dieren wordt besteed. 
1. Er komt een wet op het welzijn der dieren, 

waarin strenge regels worden gesteld omtrent 
de huisvesting, voeding, verzorging en behan
deling van dieren. 
Alle dieren hebben een eigen waarde en ver
dienen een gelijke rechtsbescherming . 

2. Naast het afdwingen van een diervriendelijk 
verkregen produktie zal door beïnvloeding van 
het consumentengedrag een diervriendelijk 
verkregen consumptie worden bevorderd. 

3. Het verrichten van dierproeven voor het testen 
van niet-medische produkten wordt verboden. 
Voor noodzakelijke medische produkten wor
den zoveel mogelijk alternatieve testwijzen 
toegepast. 

4. Gestreefd wordt naar een zo natuurlijk moge
lijk faunabeheer. Plezierjacht wordt verboden. 
Het stropen wordt krachtig bestreden. Sport
visserij wordt aan voorwaarden gebonden, de 
animo ervoor wordt ontmoedigd. 
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• 29 Inleiding 

Als de EVP spreekt over 'het gaat om mensen' 
dan zijn er voor het onderwijs twee aspecten aan 
te wijzen. 
In de eerste plaats de doelstelling van het onder
wijs; mensen te leren niet alleen met zichzelf, 
maar ook met de ander - de aarde en die haar 
bewonen - rekening te houden. 
In de tweede plaats zal het onderwijs dienstbaar 
moeten zijn aan de zich ontwikkelende mens door 
mensen mondig te maken en hen in staat te stel
len zelf actief vorm te geven aan de samenleving. 

Daarom pleit de EVP voor een onderwijssys
teem, bestaande uit funderend onderwijs, waarop 
aansluitend een geïntegreerd vervolgonderwijs. 
Een onderwijssysteem, waarbinnen mensen sa
menwerken leren en niet concurrerend samenle
ven. Een onderwijssysteem waarbinnen ieder een 
kans krijgt in een doorgaande lijn, aangepast aan 
zijn individuele mogelijkheden, middelen ter be
schikking te krijgen om zich in te kunnen zetten 
voor een leefbare, vreedzame en rechtvaardige 
wereld. 

Funderend onderwijs 

Alle leerlingen van 4 tot 16 jaar hebben recht op 
funderend onderwijs. Het funderend onderwijs 
omvat 12 jaren, te weten 8 jaar als basisonderwijs 
en 4 jaar als voortgezet basisonderwijs. 
Funderend onderwijs moet een brede vorming 
geven, aansluitend op de individuele mogelijkhe
den van elke leerling. De doorgaande lijn in de 
ontwikkeling van het kind staat voorop. 
Funderend onderwijs biedt elke leerling de kans 
doorte stromen naar alle vormen binnen hetgeïnte
greerd vervolgonderwijs ofdank zij een goede vak
opleiding een plaats in de samenleving te vinden. 

Geïntegreerd vervolgonderwijs 

Op de langere termijn bepleit de EVP een geïnte
greerd vervolgonderwijs, bestemd voor een ieder 
die het funderend onderwijs gevolgd heeft. Om
dat ieder mens in de samenleving zodanig tot zijn 
recht moet komen, dat hij met zijn talenten vorm 
en inhoud aan het samenleven geeft, heeft een 
ieder leerrecht. Het onderwijs dient zo uitdagend 
te zijn, dat velen van dit leerrecht gebruik maken . 

165 

Onderwijs 

Het beleid op kortere termijn dient erop gericht te 
zijn in de toekomst naar een dergelijk onderwijs
systeem te komen. 

De in artikel 23 van de Grondwet vastgelegde 
vrijheid van onderwijs zal steeds uitgangspunt 
van beleid zijn. De rol van de overheid is tweele
dig, namelijk de rol van het bevoegd gezag en de 
rol van randvoorwaarden scheppende instantie. 
Bij beide rollen dient de overheid uit te gaan van 
haar beschermende taak, zoals in de paragraaf 
'Rol van de overheid' is beschreven. Daarom moet 
de overheid voor het hele onderwijs discriminatie 
op grond van sexe, sexuele geaardheid, ras e.d. 
verbieden. 
Als het gaat om mensen binnen het onderwijs, 
dan geldt dat uiteraard niet alleen voor de leer
ling, maar ook voor de leerkracht. Daarom zullen 
belangen van beiden een rol moeten spelen bij 
beleidsbeslissingen. 
1. Bij de beoordeling van de arbeidssituatie van 

onderwijskrachten spelen zowel werkbelasting 
als werkdruk een rol. 

2. Er dient bestudeerd te worden, hoe een vrijwil
lig pensioen voor leerkrachten boven 60 jaar 
ingevoerd kan worden. 

• 30 A Basisonderwijs 

Het huidige basisonderwijs dient zich te ontwikke
len in de richting van het funderend onderwijs. 
Daartoe is het nodig dat zoveel mogelijk kinderen 
in het basisonderwijs worden opgevangen. 
Daarbij zal de zorg voor de individuele leerling 
voorop staan, zodat deze zijn eigen ononderbro
ken weg door de leerstof kan volgen. 

Het basisonderwijs dient in de directe leef- en 
belevingswereld van het kind te staan. Dit houdt 
in, dat zo mogelijk elke woongemeenschap zijn 
eigen school of scholen heeft. De plaats van de 
schoolgebouwen moet zodanig zijn, dat een ieder 
binnen redelijke afstand het onderwijs van zijn of 
haar keuze kan genieten. Daarbij kan samenwer
king tussen de scholen m .b.t. het gebruik van leer
middelen en gebouwen geëist worden. 
Spreiding van scholen is vooral een aangelegen
heid van schoolbesturen, medezeggenschapsra
den en lagere overheden. 
1. Voor woongemeenschappen waar slechts één 

school is, dient de opheffingsnorm verlaagd te 
worden. 
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2. De bepaling van formatieplaatsen dient afhan
kelijk te zijn van de zorg, die kinderen nodig 
hebben en onafhankelijk van opleiding en/of 
beroep van opvoeders. 

3. Voor een zorgvuldige uitvoering van de Wet 
op het Basisonderwijs zijn meer leerkrachten 
vereist met name in de onderbouw. 

4. Waakzaamheid voor het kleutereigene binnen 
het basisonderwijs blijft geboden. 

5. Er d ienen meer taakuren voor directeuren ba
sisschool te komen . 

6. Er dient voorkomen te worden , dat door de 
invoering van het vak 'geestelijke stromingen' 
godsdienstonderwijs op openbare scholen 
verdwijnt. 

• 31 B Speciaal onderwijs 

Alleen als er dusdanige voorzieningen moeten 
worden getroffen dat realisering daarvan binnen 
het regulier onderwijs niet mogelijk is, zullen 
daarop aangepaste vormen van speciaal onder
wijs nodig zijn. Symbiose ofwel beweging tussen 
het regulier en het speciaal onderwijs moet moge
lijk blijven. Intensieve contacten tussen beide vor
men van onderwijs zijn hierbij noodzakelijk. 
Er dienen op regionaal niveau werkoverlegorga
nen opgericht te worden voor betere contacten 
tussen basis- en speciaal onderwijs . 

• 32 C Voortgezet onderwijs 

Binnen het voortgezet onderwijs zullen de leerlin
gen niet alleen kennis moeten maken met ver
schillende disciplines, maar ook leren waardering 
te hebben voor elkaars mogelijkheden . De over
waardering van het algemeen vormend onderwijs 
en de onderwaardering voor het beroepsonder
wijs dienen door integratie van deze vormen van 
onderwijs teruggedrongen te worden. 
Elke vorm van onderwijs heeft tot doel mensen in 
staat te stellen vorm te geven aan de samenle
ving . In die samenleving vormt de beroepsuitoe
fening (slechts) een onderdeel van de menselijke 
activiteiten . Dit geldt ook voor het leren omgaan 
met computers . Daarom is het van belang , dat 
men op middelbare scholen en in het hoger be
roepsonderwijs en op de universiteit leert met de 
computer te werken. Het gaat hierbij met name 
om het leren toepassen van de computer in aller
lei vakgebieden . Dit betekent dat op grotere 
schaal dan tot nu toe de hierboven genoemde 
scholen van computerapparatuur plus de nodige 
software voorzien moeten worden . Mogelijk zal 
dit een wijziging van het informaticastimulerings
plan betekenen, in de zin dat het onderwijs in 
plaats van het bedrijfsleven meer faciliteiten 
krijgt. Bij het gebruik van de computer in het on
derwijs (computer ondersteund onderwijs) is spe
ciaal van belang dat dit in een aantal situaties een 
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hulpmiddel bij uitstek is, om kinderen met leer
moeilijkheden te helpen. 
Naast het leren van de beroepsuitoefening dienen 
leerl ingen ook kennis te maken met onze culturele 
verworvenheden. 
1. De experimenten met voortgezet basisonder

wijs dienen te worden uitgebreid, hetgeen 
moet leiden tot één vorm van funderend on
derwijs. Daaraan dient wel de voorwaarde ver
bonden te worden, dat het beroepsgericht on
derwijs een gelijkwaardige plaats binnen het 
voortgezet basisonderwijs krijgt. 

2. De aansluiting tussen het onderwijs en de be
roepsuitoefening dient te worden verbeterd, 
o.a. door overleg met het bedrijfsleven. Het 
bedrijfsleven mag echter geen overwegende 
rol in het onderwijs spelen . Onderwijskundige 
argumenten blijven doorslaggevend. 

• 33 0 Voortgezette beroepsopleiding en 
universitair onderwijs 

Gezien de gedachte die de EVP over geïntegreerd 
onderwijs heeft, is verdergaande samenwerking 
tussen de verschillende beroepsopleidingen, zo
wel MBO en HBO maar ook universitair onderwijs, 
gewenst. Deze samenwerking dient echter uit on
derwijskundig oogpunt te geschieden. Dat bete
kent dat de EVP fusies binnen het onderwijs van 
besturen, die niet ondersteund worden door de 
werkers binnen het 'onderwijs en die alleen de 
bezuinigingen dienen, schadelijk voor het onder
wijs acht. Alleen als fusies plaatsvinden met als 
doel de gedifferentieerdheid binnen het onderwijs 
toe te laten nemen en er daarvoor voldoende geld 
ter beschikking wordt gesteld, kan de EVP ermee 
instemmen. 
1. Het KMBO dient zodanig te worden gestructu

reerd, dat uitvallers, die in eerste instantie in 
het KMBO zijn opgevangen, weer terug kun
nen keren naar het reguliere onderwijs. 

2. Fusies uit bezuinigingsoverwegingen mogen 
niet opgelegd worden . 

3. Bij fusies diel<lt een door het onderwijsperso
neel goedgekeurd plan te zijn voor een andere 
taakverdeling . 

4. De invloed van niet-wetenschappelijk perso
neel en studenten bij beslissingen op de uni
versiteiten is te klein geworden . Er dient een 
vorm gevonden te worden, waarbij deze in
vloed verhoogd wordt. 

5. Landbouw-onderwijs dient onder het ministe
rie van onderwijs te vallen . Overlegorganen 
met landbouworganisaties dienen gehand
haafd te blijven. 

• 34 E Tweede-kansonderwijs 

Zolang er nog geen geïntegreerd vervolgonder
wijs is, waarbinnen iedereen die dat wenst de 
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kennis kan halen die hij nodig acht, zijn er speciale 
voorzieningen nodig voor volwasseneneducatie . 
Omdat deze vorm van onderwijs vooral afge
stemd dient te zijn op de wensen aan de basis, is 
dit vooral een taak van lagere overheden. 
1. Bij tweede-kansonderwijs dient prioriteit gege

ven te worden aan cursussen, die nieuwe kan
sen bieden aan mensen, die (mede door het 
selectieve onderwijssysteem) uit de boot zijn 
gevallen. 

2. Daarom verdienen cursussen voor vrouwen 
extra steun . 

• 35 F Vredesonderwijs 

Onze kinderen groeien op in een wereld, waarbin
nen het onrecht en het onbegrip hand over hand 
toenemen. Omdat de EVP van mening is, dat vre
de alleen bereikt kan worden door het doen van 
gerechtigheid, omvat het vredesonderwijs veel 
meer dan het praten over be- en ontwapening. 
Het vredesonderwijs dient de aandacht te vesti
gen op onrecht en vooroordeel. Het vredesonder
wijs impliceert een houding t.o.v. elkaar waarbin
nen een ieder tot zijn recht komt. Daarom zal het 
onderwijs rollenpatronen dienen te doorbreken 
en zowel in voorlichtende zin als in de praktijk 
meisjes en vrouwen meer kansen moeten bieden. 
Daarom zal er een intercultureel onderwijs moe
ten zijn, dat gelijke kansen geeft aan verschillende 
etnische groepen en culturen door onderwijs in 
eigen taal en cultuur. Bovendien dient het onder
wijs de consequenties van een multiculturele sa
menleving voor alle leerlingen uit te werken . 
Daarom zal er geïntegreerd met andere vakken 
aandacht geschonken moeten worden aan vraag
stukken over oorlog en vrede, Derde-Wereldpro
blemen en milieuvraagstukken . 
1. Er dient een budget gereserveerd te worden 

voor het ontwerpen van lesmateriaal , voor 
voorlichting en voor nascholing t.b .v . het vre
desonderwijs, zoals hierboven omschreven. 

2. Milieu-educatie, emancipatie en Derde-We
reldproblematiek dienen een onderdeel te zijn 
van het vredesonderwijs. 

3. Binnen het intercultureel onderwijs dient het 
leren van elkaars cultuur een belangrijk ele
ment te zijn . 

• 36 G Studiefinanciering 

Uitgangspunt bij studiefinanciering is, dat ieder
een een gelijke kans op het volgen van onderwijs 
moet hebben. 
Tevens dient een ieder vanaf een bepaalde leeftijd 
(18 jaar) financieel onafhankelijk te zijn . De EVP 
pleit dan ook voor het invoeren van studieloon, 
onafhankelijk van de te volgen opleiding. De 
hoogte van het studieloon dient gelijk te zijn aan 
het minimum inkomen van niet-studerenden, 
eventueel verhoogd met bijzondere studiekosten . 
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De kosten van invoering van het studieloon die
nen opgeb racht te worden door degenen die (om 
wat voor redenen dan ook) een hoog inkomen 
genieten . 
1. De nieuwe studiefinanciering, die drempelver

hogend werkt voor kinderen van ouders met 
lagere inkomens, dient te worden afgewezen. 

2. De studiefinanciering dient betrokken te wor
den bij de studie over het basisinkomen . 

3. Iedereen dient, ongeacht leeftijd, een dagstu
die te kunnen volgen en derhalve dient een 
studiefinanciering hieraan aangepast te zijn . 

4. Uitgaande van gelijke inkomens voor studen
ten en andere jongeren, kunnen studenten
voorzieningen afgebouwd worden. 

• 37 H Wetenschapsbeleid 

De EVP beschouwt, zowel binnen het onderwijs 
als bij het wetenschapsbeleid , de ontwikkeling 
van kennis als een middel om de problemen van 
de samenleving op te lossen en het welzijn van de 
mens te dienen. Dat betekent dat de wetenschap 
bedreven dient te worden door en voor allen. 
Wetenschap door allen houdt in, dat wetenschap
pelijke instellingen democratisch en controleer
baar moeten zijn . Zowel organisatie als methode 
en gevolgen van wetenschappelijk onderzoek die
nen getoetst te worden op maatschappelijke con
sequenties. 

Wetenschap voor allen betekent in de eerste 
plaats dat ook niet-kapitaalkrachtige groepen ge
bruik moeten kunnen maken van wetenschappe
lijke instellingen, bijv. via wetenschapswinkels . 

In de tweede plaats dient wetenschapsbeleid 
erop gericht te zijn , een antwoord te geven op 
problemen die vanuit de samenleving aangedra
gen worden. 
1. Onderzoeken, die niet op welzijn en dienst ge

richt zijn, maar alleen op het creëren van een 
behoefte, zijn in strijd met de wetenschap, zo
als hierboven omschreven . 

2. Onderzoeken, die erop gericht zijn een leefbare 
wereld (ook in de toekomst) op te bouwen, 
dienen gestimuleerd te worden . Gedacht kan 
worden aan onderzoekingen op het gebied 
van: 

hergebruik van grondstoffen ; 
energiebesparingen, alternatieve natuurlij
ke energiebronnen en kleinschalige organi
saties; 
kwaliteitsverbetering van het milieu ; 
leren omgaan met vrije tijd; 
behoud van culturele verworvenheden ; 
opheffing van ongelijkheden , zowel op in
termenselijk als internationaal niveau ; 
geweldloze conflictoplossing . 

3. Onderzoek waarbij mensen in het geding zijn, 
mag alleen met uitdrukkelijke toestemming 
van de betrokkenen zelf plaats vinden. 
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VI 

• 38 Inleiding 

Emancipatie betekent in de ogen van de EVP het 
zichtbaar maken van de bevrijdende boodschap 
van het evangelie in deze wereld. Dat wil zeggen, 
dat de EVP opkomt voor al die groeperingen en 
enkelingen in de samenleving, die onderdrukt of 
achtergesteld worden, opdat zij als mondige men
sen hun plaats in de samenleving kunnen kiezen. 

Een belangrijk probleem van de emancipatie is, 
dat de samenleving zich vaak niet bewust is dat 
mensen achtergesteld worden. Dit wordt veelal 
veroorzaakt door een foutieve beeldvorming, die 
maar al te vaak door de reclame versterkt wordt. 
Het is dan ook van groot belang, dat een mentali
teitsverandering op gang gebracht wordt door 
het inzicht te vergroten en negatieve beeldvor
ming te bestrijden, zodat er meer respect voor 
elkaar opgebracht kan worden. 

• 39 A Vrouwen 

Hoewel zij een meerderheid in Nederland vormen, 
zijn gelijke rechten en kansen voor vrouwen nog 
steeds niet gerealiseerd. Op veel plaatsen in de 
maatschappij (bedrijfsleven, onderwijs e.d.), 
wordt rolbevestigend t.a.v. man en vrouw opge
treden. Daardoor wordt de kans op een gelijk
waardige positie van man en vrouw verkleind. 
Het beleid dient dan ook gericht te zijn op door
breking van rolpatronen en gelijke kansen geven 
aan man en vrouw. 
1. Het onderwijs dient er mede op gericht te zijn, 

dat vrouwen en meisjes zich kunnen ontwikke
len naar eigen inzicht en mogelijkheden. 

2. Er dient een werkgelegenheidsbeleid gevoerd 
te worden, dat de kansen van vrouwen op de 
arbeidsmarkt zodanig maakt, dat een gelijke 
verdeling van arbeid tussen mannen en vrou
wen ontstaat. 

3. Financiële onafhankelijkheid van man en 
vrouw t.o.v. elkaar dient bevorderd te worden. 
Het invoeren van een basisinkomen kan een 
middel daartoe zijn. 

4. Het draagkrachtprincipe dient op een andere 
manier uitgewerkt te worden, dan met de hui
dige tweeverdienerswet. 

5. Vrouwen van buitenlandse werknemers die
nen in Nederland het recht op een zelfstandig 
bestaan te krijgen en derhalve een persoonlijke 
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verblijfstitel te krijgen. 
6. Er dient voldoende mogelijkheid voor kinder

opvang te zijn . 
7. Er dient een nationaal klachtenbureau te ko

men, om klachten over ongewenste intimitei
ten op de werkvloer te coördineren, zodat pas
sende maatregelen ontwikkeld kunnen worden 
om deze praktijken terug te dringen. 

8. De rolbevestiging in de reclame dient doorbro
ken te worden. 

9. Met het oog op het dragen van eigen verant
woordelijkheid van mannen en vrouwen ten 
aanzien van het ouderschap, bevruchting en 
sexuele verhoudingen, is het nodig alle wetge
ving en maatregelen ter bevordering van 
machtsgelijkheid, gelijke rechten en behànde
ling van mannen en vrouwen krachtig te 
bevorderen. 

• 40 B Kinderen en jongvolwassenen 

De mens in zijn groei naar volwassenheid dient 
een volwaardige plaats in de samenleving te vin
den. Maar al te vaak wordt de maatschappij inge
richt naar de maatstaven van volwassenen, zon
der rekening te houden met de jeugd (0-25 jaar). 

De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoe
ding van het kind ligt bij diens opvoeder(s). De 
overheid heeft hierbij een voorwaardescheppen
de taak. Zo geeft de overheid gelegenheid tot het 
volgen van onderwijs. De EVP pleit voor een on
derwijssysteem, dat dienstbaar is aan het zich 
ontplooiende kind op een manier, zoals in het 
hoofdstuk Onderwijs beschreven. 

Ook buiten school verdient het kind aandacht 
van de overheid. Immers, bij het inrichten van de 
maatschappij dient zij met kinderen rekening te 
houden. De EVP vindt, dat de maaatschappij veel 
kindvriendelijker ingericht dient te worden. Waar 
nodig, dient de overheid het kind te beschermen, 
eventueel tegen eigen opvoeders. Hierbij dient 
opgemerkt te worden, dat bij conflicten aandacht 
voor alle betrokken partijen dient te zijn. 

Uitgangspunten bij het beleid t.a.v. jongvolwas
senen (18-25 jaa r) is het recht op gel ijke behande
ling, maar daarbij dient extra aandacht besteed te 
worden aan de groei naar volwassenheid en zelf
standigheid, zodat jongvolwassenen gelegenheid 
krijgen op verschillende levensterreinen een zelf
standige positie te verwerven. 
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1. Er dient een krachtig beleid gevoerd te wor
den om (sexuele) kindermishandeling op te 
sporen en tegen te gaan . 

2. Woongemeenschappen dienen veel kind
vriendelijker ingericht te worden met meer 
veiligheid op straat en speelplaatsen . 

3. Kinderbedreigende elementen zoals porno 
dienen te worden geweerd. 

4. De instelling van een kindertelefoon dient 
uitgebreid te worden . 

5. Het club- en buurthuiswerk mag niet worden 
afgebroken, maar dient hersteld te worden . 

6. Vanaf 18 jaar heeft een ieder recht op eigen 
inkomen. 

7. Kinderen van buitenlandse werknemers (die 
hier hun kinderen in het kader van gezinsver
eniging hebben laten komen) moeten na het 
bereiken van de 16-jarige leeftijd een per
soonlijke verblijfstitel krijgen. 

8. Er dient een jeugdhulpverleningswet te ko
men om tot een samenhangend beleid t .a.v . 
de voorzieningen voor jeugdhulp te komen. 

9. Er dient gezocht te worden naar betaalbare 
huisvesting voor jongeren vanaf 18 jaar. 

10. Er dient een vaste Kamercommissie jeugdbe
leid in de Tweede Kamer te komen. 

11. Het beleid t .a.v. plaatsing bij pleegouders en 
in tehuizen (zowel toewijzing als controle) 
dient zeer zorgvuldig te worden uitgevoerd, 
waarbij het belang van het kind uitgangspunt 
is . De belangen van na betrokkenen dienen 
hierbij ook een rol te spelen . 

• 41 C Gehandicapten 

Ook invaliden en gehandicapten hebben het recht 
volledig deel te nemen aan de maatschappij . Vele 
letterlijke en figuurlijke drempels houden hen ech
ter vaak tegen . Het is de taak van de samenleving 
als geheel , en van de overheid als instantie die 
regels geeft in het bijzonder, ervoor te waken dat 
burgers met een handicap niet meer belemmerin 
gen ondervinden in het be leven van hun menszijn 
dan hun handicap al voor henzelf meebrengt. 
Gelijkwaardigheid van mensen is ook hier het 
uitgangspunt. 
1. Activiteiten, gericht op emancipatie van invali

den en gehandicapten, verdienen actieve 
steun, ook f inancieel. 

2. In de sociale werkvoorziening dient de werkne
mer centraal te staan : de omstandigheden, 
waaronder gewerkt moet worden, dienen zo
danig te zijn aangepast, dat ze mede dienen 
ter bevordering van het welzijn van de werkne
mer. 

3. Als arbeid gezien wordt als dienst aan de naas
te en mogelijkheid voor zelfontplooiing, dan 
dienen er voor (geestelijk) gehandicapten ook 
mogelijkheden tot arbeid gemaakt te worden . 

4. Er dient een goede samenwerking te worden 
bevorderd tussen sociale werkvoorziening en 
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het gezinsvervangend tehuis, dagverblijf of 
andere betrokken instellingen . 

5. Bij het ontwerp van openbare gebouwen en 
voorzieningen (vervoer en verkeer) maar ook 
van 'gewone' woningen, dient rekening ge
houden te worden met bereikbaarheid, toe
gankelijkheid en - voor een deel van de wonin
gen - ook met de bruikbaarheid voor gehandi
capten . 

6. De overheid moet een voortrekkersrol vervuI
len, waar het gaat om het bieden van gelijk
waardige kansen op de arbeidsmarkt voor 
mensen met een handicap. 

7. Instellingen en woningen voor gehandicapten 
dienen in een 'normale' woonomgeving te 
worden geplaatst. 

• 42 0 Allochtone minderheden 

Naast erkenning van de wankele positie van veel 
autochtone (in het land zelf geboren) minderhe
den kan de EVP niet anders dan duidelijk uiting 
geven aan haar constatering dat vele allochtone 
(niet in het land geboren) minderheden een dub
bele achteruitstelling in de maatschappij ervaren: 
achteruitstelling die zowel door de overheid als 
door de ontvangende samenleving wordt bewerk
stelligd. 
De beleidsuitgangspunten van de EVP zijn derhal
ve : 

integratie als medeburger met de mogelijkheid 
tot behoud van het eigene; 
de mogelijkheid tot remigratie openhouden en 
een voorwaardenscheppend beleid daartoe 
opstellen; 
duidelijk moet worden dat allochtonen en au
tochtonen dikwijls gelijke problemen kennen 
(huisvesting, werkloosheid) . Van hieruit moet 
getracht worden tot solidariteit te komen en 
moet gezocht worden naar elementen die 
naast of boven het eigene van elke groep het 
gemeenschappelijke van allochtonen en au
tochtonen benadrukken . 

1. Allochtonen, voorzover Nederlandse staats
burgers, dienen naast dezelfde plichten als 
autochtonen, ook dezelfde rechten, dus behan
deling, te krijgen. De overheid dient hierbij het 
voorbeeld te geven door bijv. in haar benoe
mingsbeleid hiermee rekening te houden. 

2. Vergroten van werkgelegenheid voor allochto
nen eist een stimuleringsbeleid. Er moeten 
faciliteiten komen, binnen de integratieplan
nen, waarbij personen en/of groepen in de 
gelegenheid worden gesteld, afhankelijk van 
hun capaciteiten , kleinschalige bedrijven op te 
zetten . Dit moet leiden tot voorziening in eigen 
behoeften/onderhoud. 

3. Voorzover allochtonen uitdrukkelijk de wens 
te kennen geven naar het land van herkomst 
terug te willen, zal de overheid daarbij intern
naar de potentiële remigrant toe - en extern-
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naar het land van herkomst toe - al het nodige 
doen om de remigratiewens te vervullen. Hier
toe moeten procedures worden ontwikkeld. 

4. De nadruk binnen het algemene minderheden
beleid moet liggen op de politieke rechten en 
de sociaal-economische situatie van de mi
granten in Nederland. Remigratie is slechts 
één aspect van een algemeen minderhedenbe
leid. 

5. Ten aanzien van remigratie geldt het volgen-
de: 

een goed remigratiebeleid heeft twee spo
ren : 
1. mogelijkheden in Nederland scheppen 

voor remigranten om terug te kunnen 
gaan; 

2. mogelijkheden in de landen van her
komst scheppen voor de remigranten 
om daar een bestaan op te bouwen. 

Remigratie mag niet ten koste gaan van het 
budget voor het beleid van de in Nederland 
(ver)blijvende migranten. 
Een keuze tussen afkoop of behoud van 
uitkering bij remigratie moet mogelijk ge
maakt worden. 
De terugkeer-optie moet onderdeel van het 
remigratiebeleid zijn. 

6. Er moeten programma's opgezet worden, om 
de oriëntatie op de Nederlandse samenleving 
te vergroten. Iets in de trant van 'allochtonen 
oriënteren zich op de samenleving'. Hierbij 
wordt gedacht aan Teleac-cursussen, educatief 
programma-aanbod van wijk- en buurtcentra. 
Accentueren van de vaak overeenkomstige 
problematiek bij autochtonen. Er naar toe 
werken, dat de cursus uitmondt in heterogeen 
samengestelde groepen. 

7. De 1445-guldens-grens voor gezinsvorming 
dient te worden afgeschaft. 

• 43 E Ouderen 

Onze maatschappij heeft nog steeds de neiging 
de ouderwordende mens als afgedaan te be
schouwen, als mensen die niet meer mondig ge
noeg zijn, om zelf beslissingen te nemen. Niets is 
minder waar. De ouderwordende mens kan en 
mag volledig mee blijven participeren in onze 
samenleving. Emancipatie van ouderen betekent 
dat vooroordelen t .a.v. ouderen door een goede 
voorlichting weggenomen moeten worden, ach
terstanden in de voorzieningen voor ouderen op
geheven moeten worden en ouderen gelegenheid 
gegeven moet worden volledig mee te spreken 
bij het nemen van beslissingen. 
1. Het beleid dient er op gericht te zijn, dat oude

ren meer in de samenleving participeren. Zo 
zullen de ouderenbonden in de SER vertegen
woordigd dienen te zijn. 

2. Ouderen dienen zo lang mogelijk in hun eigen 
woning te blijven. Een dergelijk beleid dient 
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dan wel gepaard te gaan met flankerende 
maatregelen, zoals uitbreiding van de 24-uurs
hulp. 

3. Er dient een actief en passief benoemingsrecht 
te komen voor inwoners van verzorgingshui
zen met betrekking tot bestuursfuncties. 

• 44 F Seksuele geaardheid 

Zodra mensen zich 'anders' gedragen dan wat wij 
'gewoon' vinden, worden die mensen vaak uitge
stoten en gediscrimineerd. De EVP wil het voor 
deze mensen opnemen. Ieder mens is gelijkwaar
dig. Dit uitgangspunt stijgt uit boven culturele 
en/of godsdienstige argumenten, die het tegen
deel beweren. De overheid heeft het recht op alle 
levensterreinen in te grijpen, als in strijd met de 
gelijkwaardigheid gehandeld wordt. 

Er dient een Wet Gelijke Behandeling te ko
men, die voor alle kringen in de maatschappij 
(dus ook het onderwijs) geldt. 
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VII 

• 45 Inleiding 

Cultuur is geen statisch begrip, een aanduiding 
voor een verzameling van verworvenheden, maar 
de gezamenlijke activiteit van mensen, volgens 
bepaalde normen en waarden, ook in heel gewo
ne zaken als recreatie, stadsplanning of demon
stratie. 

De EVP wil evenwel bewust de mens in elk indi
vidu tot zijn recht laten komen. In haar cultuurbe
leid wil de EVP als uitgangspunten verwoorden: 
- de erkenning dat een 'voortrekker' noodzake-

lijk is, willen culturele omstandigheden via 
persoonlijke acties met enig succes veranderd 
worden; 
dat daartoe mensen met een verhoogde pro
bleemgevoeligheid, creativiteit en inventiviteit 
onmisbaar zijn; 

- het besef dat onze samenleving hoe langer 
hoe meer een vrijetijdscultuur wordt en zal 
zijn, ook als de economie zich weer enigszins 
herstelt. 
Daarom zullen mensen nieuwe waarden en 
mogelijkheden in zichzelf moeten ontdekken
kunst en cultuur kunnen daar een rol in spelen; 

- drempels voor actieve en passieve kunstbele
ving moeten worden weggenomen, of althans 
verlaagd; 

- persvrijheid en verscheidenheid van aanbod 
in de informatie via radio en televisie moeten 
worden gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor de 
vrijheid van kunstenaars om zich te uiten; 

- aandacht en respect voor kunst en cultuur uit 
het verleden (zonder welke onze beschaving 
niet denkbaar is) . 

• 46 A Informatiebeleid 

Onder 'informatie' wordt door ons verstaan: alle 
in woord, beeld en/of geluid vastgelegde uitingen, 
ongeacht de recreatieve en/of voorlichtende en/of 
educatieve functie, die deze voor de eventuele 
gebruiker kan hebben. 

De EVP pleit voor een vrij verkeer van informa
tie, aangezien dit een voorwaarde is voor het goed 
functioneren van een democratie. Het is ook een 
logische consequentie van het in de Nederlandse 
grondwet vastgelegde recht van vrije meningsui
ting (vrijheid van vereniging en vergadering, vrij
heid van drukpers). 
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In dit kader kan vercommercialisering van het 
informatie-aanbod als gevaarlijk worden aange
merkt en het beleid dient er op gericht te zijn, 
deze ontwikkeling tegen te gaan en zo mogelijk te 
vermijden. 
1. Bibliotheken dienen bij uitstek centra voor in

formatieverschaffing te zijn . Zij dienen daartoe 
over allerlei soorten van informatiedragers te 
kunnen beschikken (Viditel en aansluiting op 
databanken). die voor iedereen toegankelijk 
zijn . 

• 47 B Mediabeleid 

Door de voortschrijdende technische ontwikkeling 
zijn de media tot een macht geworden, omdat zij 
essentiële functies in het maatschappelijk leven 
aan zich hebben getrokken oftoebedeeld hebben 
gekregen . 

De taak van de overheid ligt hierin, dat zij een 
verscheidenheid van informatie, gebaseerd op 
een pluriformiteit van overtuigingen, dient te 
waarborgen of zelfs te verruimen. Zonodig dient 
zij met financiële middelen evenwicht en samen
hang in de pluriforme uitingen te garanderen . 

Invloed van de commercie, die meer gericht is 
op middelmaat en uniformiteit, moet dan ook 
zoveel mogelijk vermeden worden . Bij een conflict 
tussen de vrijheid van onderneming en de vrijheid 
van meningsuiting dient de eerste ondergeschikt 
te zijn aan de laatste. 

Beleidspunten " 
1. Om pluriformiteit te handhaven, dienen zowel 

alle zendgemachtigden (dus ook de zgn. klei
nen, zoals de IKON) als wel verschillende cate
gorieën programma's over alle zenders - inclu
sief een eventueel derde net - te worden ver
deeld. 

2. Reclame moet beperkt worden tot blokken op 
vaste tijden . Bedrijven mogen op geen enkele 
wijze invloed hebben op de inhoud van pro
gramma's. 

3. De overheid dient een stimulerend beleid te 
voeren t.a.v. de Nederlandse kunst in de me
dia. Zowel de omvang, de kwaliteit als de origi
naliteit dient verbeterd te worden. 

4. Nederland treedt in overleg met belangheb
bende staten, om te komen tot internationale 
afspraken met betrekking tot satellietuitzendin
gen. 
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5. Er moet naar gestreefd worden, dat zendge
machtigden de status van vereniging krijgen. 

6. De sanctiemogelijkheden tegen commerciële 
activiteiten van de omroepen dienen uitge
breid te worden en niet beperkt tot berisping 
of intrekken van zendtijd. Gedacht kan worden 
aan een gedeeltelijke intrekking of terugbren
gen in status. 

• 48 C Kunstbeleid/recreatie 

Het financiële beleid zal in die zin moeten worden 
omgebogen, dat jonge kunstenaars gelijke kansen 
krijgen als al gevestigde. Voorwaarde daarbij is 
een inkomensbeleid, dat alle kunstenaars een 
reële bestaanszekerheid biedt. 

Kunst dient niet alleen ten goede te komen aan 
een maatschappelijke bovenlaag maar moet be
reikbaar zijn voor alle mensen, zowel voor dege
nen die ervan willen genieten, als wel voor dege
nen die zelf actief kunst willen beoefenen. 
1. De BKR-regeling dient in de oude vorm te wor

den teruggebracht. 
2. Het bezoek aan culturele manifestaties en mu

sea dient gestimuleerd te worden, bijv. door 
lagere toegangsprijzen. 

3. De steun van de overheid aan culturele activi
teiten, zoals schouwburgen, symfonie-orkes
ten, theaterprodukties, filmhuizen etc., moet 
worden voortgezet. Dit om de veelzijdigheid in 
het kunstaanbod te handhaven en de commer
cie, die tot zgn. 'vertrossing' kan leiden, buiten 
de kunst te houden. 

• 49 0 Sport 

Sportaccommodaties dienen voor minder draag
krachtigen ook toegankelijk te zijn. Het ondersteu
nen van sport voor allen heeft een hogere priori
teit dan subsidies voor topsport. 
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VIII 

• 50 A Ruimtelijke ordening 

Als gevolg van groei van de bevolking en toena
me van de welvaart is de meest kenmerkende 
ruimtelijke ontwikkeling in de periode na de Twee
de Wereldoorlog die van de verstedelijking. Niet 
alleen door de uitbreiding van bestaande steden 
maar ook door de bouw van nieuwe steden en 
uitgroei van kleine kernen, nam de verstedelijking 
van het platteland toe. Dit proces van suburbani
satie werd versterkt door toenemend autobezit en 
-gebruik. Gevolg van deze ontwikkeling is een 
scheiding tussen wonen en werken, waardoor het 
aantal verplaatsingen over grotere afstand toe
neemt en nieuwe autowegen nodig zijn: kortom 
extra energie en extra ruimte. 

De verschillende maatschappelijke activiteiten 
wonen, werken, recreëren, winkelen e.d. zullen 
weer zodanig gesitueerd moeten worden, dat de 
lengte van de verplaatsingen wordt ingekort. 

Steeds zichtbaarder wordt dat er een proces 
gaande is van achteruitgang van het woon- en 
leefklimaat in de oudere stadswijken, door gebrek 
aan onderhoud, het niet meer voldoen aan de 
huidige wooneisen van de woningen, weinig 
speelruimte in verband met geparkeerde auto's 
en drukke straten. Gevolg is het wegtrekken van 
de financieel draagkrachtigen naar nieuwe woon
buurten en de vestiging van sociaal-economisch 
zwakkere groepen . 

Voor het goed functioneren van de binnen
steden vindt men het nodig om de bereikbaarheid 
ervan voor de auto zo goed mogelijk te doen zijn. 
Het gevolg evenwel is, dat er verkeers- en parkeer
problemen ontstaan, waardoor tevens de bereik
baarheid voor andere groepen verkeersdeelne
mers, langzaam verkeer en openbaar vervoer, 
afneemt en de binnensteden hun functie als ver
zorgingsgebied voor de regio verliezen . 

De leefbaarheid van binnensteden kan worden 
verbeterd door de bereikbaarheid ervan met het 
openbaar vervoer en de fiets te vergroten, het 
verblijfsklimaat te verbeteren en door versterking 
van de woonfunctie. 

Op het platteland zijn er gebieden te onder
scheiden, die onder druk staan van nabijgelegen 
steden en gebieden, waar het verzorgingsniveau 
steeds lager wordt. 

De ruimtelijke ordening heeft zichzelf in het af
gelopen decennium vooral een coördinatiefunctie 
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toebedacht. Dit betekent dat ernaar gestreefd 
wordt de ruimtelijke claims van de verschillende 
sectoren (landbouw, verkeer, woningbouw etc.) 
zo goed mogelijk op elkaar afte stemmen, veelal 
ten koste van natuur en landschap. 

leder stuk grond in Nederland heeft al een be
stemming. Waar het niet meer lukt de verschillen
de functies en ruimtebehoeften op elkaar af te 
stemmen, wordt al gauw geprobeerd de proble
men van het oude land voor zich uit te schuiven, 
het Ijsselmeer in (aanleg van de Markerwaard), 
de Waddenzee in (inpoldering in Noord-Friesland) 
of de Noordzee in (kustuitbreiding tussen Hoek 
van Holland en Scheveningen). 

Vergroting van het landoppervlak is hooguit 
een tijdelijke oplossing, de behoefte eraan is niet 
hard te maken en het brengt een ontoelaatbare 
aantasting van de natte gebieden van Nederland 
met zich mee. 
Bij uitbreiding van activiteiten dient dan ook in de 
eerste plaats de intensivering van het bestaande 
grondgebruik voorop te staan. Investeringen heb
ben bovendien een groter rendement, wanneer 
ze gericht worden op herstructurering van verou
derde bedrijfsterreinen, benutting van braak lig
gende industrieterreinen en de aanpak van de 
bodemsanering. 

De ruimtelijke ordening moet op zoek gaan naar 
een nieuwe identiteit. Coördineren betekent te
genwoordig bijna per definitie inleveren van ruim
telijke kwaliteit. De belevingswaarde is op de ach
tergrond geraakt. Voorts is een fundamentele be
zinning nodig op mogelijke toekomstige ruimtelij
ke veranderingen als gevolg van de technologi
sche ontwikkeling en veranderingen in de vrije
tijdsbesteding en het leefpatroon van mensen. 

1. De ruimtelijke ordening gaat zich fundamen
teel bezig houden met de ruimtelijke veran
deringen in de toekomst als gevolg van: 

technologische ontwikkelingen; 
wijzigingen in de bevolkingssamenstel
ling; 
ontwikkelingen op het gebied van de tijds
besteding en het leefpatroon van men
sen; 
wijzigingen in de verhouding landbouw
natuur. 

De resultaten van deze bezinning worden 
neergelegd in een vierde nota ruimtelijke 
ordening. 
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2. Omdat nog zoveel grond in Nederland niet • 51 B Volkshuisvesting 5. 
doelmatig wordt gebruikt, worden plannen 
voor landaanwinning zoals de aanleg van de Eén van de sociale grondrechten van deze tijd is 
Markerwaard en een kustuitbreiding tussen het recht van de burger op een goede en betaalba-
Hoek van Holland en Scheveningen afgewe- re woning. Het is de plicht van de overheid, om te 
zen. voorzien in voldoende en goed gebouwde wonin-

3. Het groeikernen beleid wordt afgebouwd en gen. Ongeacht de wijze van samenleven met an- 6. 
vervangen door bouwen in en om de steden deren zal er naar gestreefd moeten worden, dat 
en binnen de stadsgewesten. Binnen het ver- een ieder de woonruimte krijgt, die hij/zij wenst. 
stedelijkingsbeleid krijgt de stadsvernieu- Ondanks de economische recessie is het nodig 
wing de hoogste prioriteit. om de bouw van woningen op een hoog peil te 

4. Nieuwe woon- en werkgebieden worden zo- handhaven. Dit is nodig in verband met de nog 
veel mogelijk aangesloten op de bestaande steeds aanwezige woningnood. 
infrastructuur. Prioriteit daarbij krijgt de si- In overleg met provincies en gemeenten zal de • 
tuering langs de hoofdassen en op de knoop- rijksoverheid een evenwichtige verdeling van 
punten van het openbaar vervoer. nieuw te bouwen woningen moeten aangeven en Ve 

5. Mogelijkheden van verdichting in de steden mogelijkheden moeten bieden voor stadsvernieu- is 
worden benut, maar zullen er niet toe mogen wing. be 
leiden, dat de kwaliteit van het stedelijk mi- Stadsvernieuwing betreft meer dan alleen bou- tu 
Iieu achteruit gaat, bijv. door het gebruik van wen en verbouwen. Het betreft ook samenlevings- te 
gronden, die momenteel een groen bestem- opbouwen het voorzien in gepaste werkgelegen- so 
ming hebben. heid. 

6. Bij de bouw van woonwijken en situering Leefbaarheid en levendigheid zullen allereerst zij 
van de werkgelegenheid dient rekening ge- zijn gediend met het herstel van de woonfunctie stl 
houden te worden met veranderingen in het van de binnenstad. Het historisch evenwicht tus- Iit 
leefpatroon vooral van vrouwen. sen wonen, werken en cultuur dient wem tot 

7. De overlast van het verkeer in binnensteden stand te worden gebracht. ui 
wordt verminderd door de binnensteden in 1. Er is nog steeds een kwantitatieve woning- hE 
te delen in verkeers- en verblijfsgebieden. nood. Daarom wordt de bouw van nieuwe wo- er 
Het parkeren op straat wordt teruggedron- ningen in de sociale huur- en koopsector op kc 
gen door de aanleg van parkeergarages met een hoog peil gehouden . Prioriteit in het volks- pi 
gunstige tarieven voor omwonenden. Iedere huisvestingsbeleid krijgen het herstel van de 
stad wordt verplicht een fietsrouteplan in woonfunctie in de binnensteden, alsmede de te 
uitvoering te nemen. sanering en verbetering van verouderde stads- te 

8. Grootschalige voorzieningen voor de open- wijken. De kwaliteit van de bestaande woning- fil 
luchtrecreatie worden dicht bij de steden voorraad wordt verbeterd door onderhoud en DI 
aangelegd. Belangrijk aandachtspunt daarbij renovatie met subsidie en belastingmaatrege- aé 
is de ontsluiting ervan voor het langzaam len te stimuleren. 
verkeer en het openbaar vervoer. 2. De kwalitatieve woningnood wordt bestreden eE 

9. De leefbaarheid van het platteland en de klei- door voorkoming van leegstand en door een ui 
ne kernen wordt op een passend niveau ge- effectieve woningdistributie. n< 

handhaafd. In centraal gelegen kernen moet Doorstromingsmaatregelen moeten ervoor w 
het voorzieningenniveau op peil gehouden zorgen, dat iedereen in een (financieel en qua ke 
worden. Alle kernen worden ontsloten door leefomstandigheden) passende woning te- kE 
middel van flexibele vormen van openbaar recht komt. Voor de schaarse sector valt te kE 

vervoer. Voor belangrijke school routes zullen denken aan een huisvestingsvergunning met re 
fietspaden voor een veilige situatie zorgdra- een beperkte duur en periodieke toetsing. 
gen. 3. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande a, 

10. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het allereerst bouw wordt meer vrijheid gegeven aan nieu- dl 
om de instandhouding van het natuurlijk mi- we bouwmethoden en het eigen initiatief van te 
lieu en de beleving van natuur en landschap. mensen (bijvoorbeeld cascowoningen). De 
Dit betekent dat niet met de natuur verenig- positie van de bewoners wordt versterkt door 
bare menselijke activiteiten zoals in de Wad- hen directer te betrekken bij het volkshuisves-
denzee worden tegengegaan . Het instrumen- tingsbeleid via inspraak in nieuwbouwplannen 
tarium van de Nota Landelijke Gebieden en sanerings- of vernieuwingsplannen . Elke 
wordt versterkt om het evenwicht tussen woonvorm moet een behuizing krijgen, die bij 
landbouw en natuur daadwerkelijk te herstel- die woonvorm past. 
len. 4. Bevordering van het eigen woningbezit ver-

dient steun, mits de totale tegemoetkoming 
van de overheid de subsidie voor de bouw van 
een woningwetwoning niet te boven gaat. 
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5. Een huur van 17% van het netto-inkomen is 
acceptabel. Het huursubsidiebeleid wordt op 
deze grens afgestemd en voorts omgebouwd 
tot een woonlastensubsidiebeleid, waarin ef
fecten van de energieprijs-ontwikkeling wor
den meegenomen. 

6. Kamerverhuur wordt weer aantrekkelijker ge
maakt door wijziging van de huurwetten en 
fiscale maatregelen . Er komt een registratie 
van kamerzoekenden voor onzelfstandige 
woonruimte. Niet-commerciële kamerbemid
delingsbureaus krijgen ondersteuning . 

• 52 C Verkeer en waterstaat 

Voor een goed functioneren van een samenleving 
is een goed verkeers- en vervoerssysteem onont
beerlijk. Verkeer en vervoer vormen de schakels 
tussen de verschillende maatschappelijke activi
teiten, zoals wonen, werken, winkelen, recreëren, 
sociale en culturele contacten, enz. 

De wensen en de mogelijkheden tot verplaatsen 
zijn voor iedereen verschillend. De EVP wil er naar 
streven om aan een voldoende niveau van mobi
liteit tegemoet te komen. 

Daarbij gaat onze aandacht in de eerste plaats 
uit naar de mensen, die geen auto ter beschikking 
hebben. Met name voor deze mensen wil de EVP 
ervoor zorg dragen, dat zij zich op een qua tijd, 
kosten en moeite aanvaardbare wijze kunnen ver
plaatsen. 

Aan het verkeers- en vervoerssysteem zijn ech
ter ook nadelen verbonden. Een toenemend ruim
tebeslag, milieuverontreiniging, onveiligheid en 
filevorming zijn de grootste verkeersproblemen. 
De EVP wijt deze problemen voor een groot deel 
aan het onnodige intensieve autoverkeer. 

In Nederland, waar al onze activiteiten zich op 
een vrij klein oppervlak dienen af te spelen, is 
uitbreiding van het wegennet niet gewenst. Met 
name uit natuurgebieden en landschappelijk 
waardevolle gebieden dient het doorgaande ver
keer geweerd te worden. De EVP geeft de voor
keur aan het verbeteren van problematische ver
keerssituaties door middel van het herstructure
ren van knelpunten . 

Uitbreiding van het openbaar vervoer en de 
aanleg van fietspaden wordt door de EVP bevor
derd. Op deze wijze wordt het gebruik van de auto 
teruggedrongen. 

1. Het gebruik van het openbaar vervoer zal 
met voortvarendheid worden gestimuleerd . 

2. De EVP pleit voor tariefverlagingen bij het 
openbaar vervoer; want door een toename 
van het aantal reizigers verbeteren het rende
ment en de intensiteit. 

3. Bij alle infrastructurele en vervoerstechni 
sche voorzieningen in het openbaar vervoer 
moet steeds met de belangen van gehandi
capten, ouderen en kinderen rekening wor
den gehouden . 
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4. Met het oog op de sociale veiligheid, de con
trole op plaatsbewijzen en de behoefte aan 
informatie, dienen bij het lokale openbaar 
vervoer meer conducteurs te worden ingezet. 

5. Op het platteland dient een goed openbaar 
vervoer te worden gewaarborgd. Verdere 
inkrimping van het streekvervoer is onaan
vaardbaar. Waar slechts een beperkte be
hoefte bestaat, dienen alternatieve, meer op 
de vraag afgestemde bussystemen, zoals de 
taxi- of buurtbus, te worden overwogen . 

6. Spoorwegstations moeten vlotte, veilige en 
overzichtelijke aan- en afvoerroutes hebben 
voor voetgangers en alle soorten wegver
keer. Knooppunten van stads- en streekbus
sen behoren bij stations gesitueerd te zijn . 
Bij stations moeten steeds voldoende stal
lings- en parkeermogelijkheden voorhanden 
zijn . 

7. De EVP is voorstander van het doortrekken 
van de Flevolijn naar Groningen . In streek
en bestemmingsplannen dienen hiervoor de 
planologische mogelijkheden te worden 
opengehouden . Dit geldt ook voor het even
tueel reactiveren van gesloten spoorlijnen, 
zoals het traject Apeldoorn-Zwolle en de lij
nen naar Uden en Waalwijk. 

8. Het goederenvervoer per trein en per schip 
zal van overheidswege gestimuleerd wor
den, met name voor transport van massa
goederen over grote afstanden. 

9. Verbeteringen aan deze transportwijzen kun
nen echter niet altijd gezocht worden bij 
schaalvergroting . De EVP wijst een invoering 
van zesbaksduwvaart op de grote rivieren af. 

10. De veerdiensten op de Waddeneilanden en 
Zeeuws-Vlaanderen dienen voor de bewo
ners gesubsidieerd te worden. 

11. Bij de verhoging van zee- en rivierdijken 
dient naast veiligheidsnormen ook rekening 
te worden gehouden met het behoud van 
beschermde stads- en dorpsgezichten. 

12. Het nationale luchtverkeer zal tot een mini
mum beperkt moeten blijven; het internatio
nale luchtverkeer dient aan te sluiten op het 
intercity-verkeer. 

13. Schiphol zal als belangrijkste luchthaven blij
ven functioneren. Vliegveld Beek wordt niet 
met een oost-westbaan uitgebreid . 

14. Om het grensverkeer binnen de EG zo vlot 
mogelijk te laten verlopen, dienen de admini
stratieve handelingen aan de grensovergang 
tot een minimum te worden beperkt. 

15. Om het zo noodzakelijke selectieve autoge
bruik te bevorderen, wordt het bezit minder 
en het gebruik van de auto meer fiscaal be
last, door de algemene wegenbelasting te 
verlagen en de accijns op de motorbrandstof 
te verhogen. Voor beroepsmatig autogebruik 
kunnen afzonderlijke maatregelen worden 
getroffen. 
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16. De maximale toegestane snelheid van 100 
km/uur op auto(snel)wegen wordt niet ver-
hoogd. De naleving hiervan moet strenger 
worden gecontroleerd . Voorts zou de trace-
ring van de wegen aan de erop toe te laten 
snelheid moeten worden aangepast. 

De EVP is voorstander van een scheiding 
tussen verkeersgebieden en verblijfsgebie-
den. In de verblijfsgebieden dient de maxi-
maal toe te laten snelheid tot circa 30 km/uur 
te worden teruggebracht. 

17. De aanleg van autosnelwegen moet tot het 
uiterste worden beperkt. 

18. Knelpunten in het wegennet dienen te wor-
den verbeterd door verbreding van bestaan-
de wegen en reconstructie van bruggen en 
kruispunten . Bij de reconstructie van ver-
keersknooppunten dient steeds prioriteit te 
worden gegeven aan bus- en fietsroutes. 
Bij de aanleg van fietsroutes moeten omwe-
gen worden vermeden en zij dienen een gun-
stige positie in verkeerslichtenregelingen te 
verkrijgen . De subsidiëring van fietspaden 
en vrije fietsroutes dient ten spoedigste te 
worden hervat, dit ter beveiliging van zowel 
het fiets- als het autoverkeer. 

19. De aanleg en instandhouding van toeristi-
sche fietsroutes dient te worden bevorderd. 
Waar de recreatieve omgeving gescheiden 
wordt van de stedelijke woongebieden door 
kanalen, spoor- en snelwegverbindingen, 
moeten voor voetgangers en (brom)fietsers 
vrije overgangen/kruisingen worden aange-
legd. 
Ook het opheffen van voetveren betekent 
een aanzienlijke verarming en moet derhalve 
worden tegengegaan . 
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IX 

• 53 A Welzijn 

De welzijnszorg staat onder grote druk. Enerzijds 
worden van overheidswege voortdurend bezuini
gingen doorgevoerd en blijft wetgeving onduide
lijk, anderzijds kenmerken de aQ-er jaren zich door 
grote sociale problemen . 

Bij welzijnswerk gaat het om de mens die hulp 
komt vragen . Daarvoor dient er een breed netwerk 
van hulpverlening te zijn, dat effectief en ter zake 
doende kan antwoorden . De mens staat hierbij 
centraal en bureaucratie moet worden voorko
men . 

Welzijnswerk functioneert niet alleen als voor
zieningen-stelsel, maar heeft ook een emancipa
toire en ontwikkelende functie. 

Zowel de overheid (gemeente, provincie en rijk) 
als particulieren, kunnen oplossingen aandragen. 
De overheid schept kaders waarbinnen mensen 
in vrijheid tot ontplooiing kunnen komen. Daar
voor dient een goede raamwetgeving en goede 
samenwerking van de overheid met de welzijns
instellingen. De overheid stimuleert zoveel moge
lijk initiatieven van burgers. Het bevorderen van 
zelfzorg en mantelzorg is in dit kader een goede 
zaak, zolang dit niet gebruikt wordt om bezuinigin
gen door te voeren, waardoor juist de zwakke 
groeperingen de dupe worden . 
1. Welzijnsvoorzieningen dienen laagdrempelig 

te zijn. De gebruiker dient centraal te staan en 
niet belemmerd te worden door bureaucrati 
sche structuren . Waar mogelijk dienen wel
zijnsvoorzieningen 24 uur per dag ter beschik
king te staan. 

2. De samenhang en samenwerking tussen over
heid en instellingen dient geïntensiveerd te 
worden. 

3. Beheersing van de kosten mag alleen door 
verhoging van efficiency verkregen worden. 

4. Algemene voorzieningen dienen gestimuleerd 
te worden boven categorale voorzieningen, 
tenzij bepaalde categorieën in de knel dreigen 
te komen . 

5. Sportieve recreatie dient gestimuleerd te wor
den . 

• 54 B Gezondheidszorg 

Zorg voor eigen gezondheid is in de eerste plaats 
een taak voor ieder mens persoonlijk. Ieder is 
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Welzijn en 
gezondheidszorg 

verantwoordelijk voor eigen leefwijze voor wat 
betreft eten, drinken, roken , lichaamsbeweging, 
enz. Daarbij dient ieder zowel eigen belang als 
ook het belang van de gemeenschap, die de ge
volgen van onverantwoord leven mee moet dra
gen, als uitgangspunt te nemen. 

De overheid dient daarbij stimulerend en voor
waardenscheppend op te treden, o.a . door voor
lichting en informatieverstrekking : in het onder
wijs, door middel van radio en TV en andere publi
citeitsmedia. 
leder mens, arm of rijk, heeft het recht om van de 
ter beschikking staande middelen tot hulpverle
ning gebruik te maken . Daarbij mogen geen be
perkingen bestaan als eigen bijdragen in de kos
ten: behoefte aan hulp mag niet leiden tot extra 
lasten. 

Bij de behandeling en verzorging van zieken 
dient uitgegaan te worden van de persoon en niet 
van het niet goed functionerende orgaan. Bij de 
keuze van behandeling en de wijze waarop dient 
het oordeel van de hulpvrager dus zwaar mee te 
wegen, waarbij zowel de zogenaamde 'klassieke 
geneeskunde' als de zogenaamde 'alternatieve 
geneeskunde' in aanmerking kunnen komen. 

De opbouw van de zorgverlening dient er op 
gericht te zijn, dat degene die zorg van anderen 
nodig heeft, zo lang als het kan, in eigen omge
ving blijft, en - indien dat tijdelijk niet kan - daarin 
zo spoedig mogelijk weer kan terugkeren. 

Indien opname in een ziekenhuis nodig is, dient 
daarvoor bij voorkeur een basis-ziekenhuis be
schikbaar te zijn met een beperkt aantal specialis
men. Daarin kan in ongeveer driekwart van alle 
vraag naar ziekenhuiszorg worden voorzien. 

Per gezondheidsregio zal een aantal van dit 
soort kleinere ziekenhuizen aanwezig moeten zijn: 
goed bereikbaar voor zieken en bezoekers, van 
een omvang en sfeer waar men zich 'thuis' kan 
voelen. Afhankelijk van de omvang van de ge
zondheidsregio zullen één of meer tot een cen
trumziekenhuis uitgebouwde - en derhalve van 
meer deelspecialismen voorziene - ziekenhuizen 
beschikbaar moeten zijn. 

Het afstandscriterium speelt daarbij een wat 
geringere rol dan bij het basis-ziekenhuis. Tussen 
de regionale ziekenhuizen en de daarin werkzame 
artsen dient elke vorm van concurrentie - als zijn
de tegen het belang van de patiënt - uitgesloten 
te zijn . Integendeel, een hechte samenwerking is 
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met het oog op dat belang van grote betekenis. 
Voor de zogenaamde 'topzorg', waar sprake is 

van minder vaak voorkomende gevallen, dient 
een beperkt aantal over het land verdeelde top
ziekenhuizen te functioneren. In principe zijn dit 
de academische ziekenhuizen. 

In de opleiding van hulpverleners dient er voor
al de nadruk op gelegd te worden, dat hulpverle
ning erop gericht moet zijn de hulpvragenden op 
volwaardige en derhalve menswaardige wijze 
tegemoet te treden en te behandelen. Dit houdt 
in, dat niet alleen aan geneeskunde en economie, 
doch ook aan ethiek en gedragswetenschappen 
meer dan voorheen aandacht moet worden be
steed. 

De te verwachten toenemende vergrijzing van 
onze bevolking met de daaruit resulterende be
hoefte aan geriatrische begeleiding en zorg, dient 
een onderwerp van brede overweging te zijn, ten
einde de daarvoor nodige voorzieningen en maat
regelen tijdig te kunnen beramen en te realiseren. 

1. De preventieve gezondheidszorg dient verbe
terd te worden door gezondheidsvoorlich
ters, die in wijkgezondheidscentra werkzaam 
zijn. De financiering hiervan moet goed gere
geld worden. 

2. De teruggang 'in de lijn' dient te worden 
bevorderd. De 'eerste lijn' gezondheidszorg 
dient gecoördineerd te worden versterkt. Met 
name de gemeenten hebben hierbij een be
langrijke taak te vervullen. 

3. De structuur van de gezondheidszorg dient 
verbeterd te worden. Een goede raamwetge
ving en betere afspraken tussen verzeke
raars, instellingen, financiers en beleidbepa
lers is daarbij voorwaarde. 

4. Het beleid van privatisering van ziektekosten
verzekering dient omgebogen te worden 
naar een algemene volksverzekering met 
een breed verstrekkingspakket (zoals Zieken
fondswet en AWBZ). Intussen dienen medi
sche handelingen genormeerd te worden en 
budgetfinanciering verder doorgevoerd . 

5. De vestiging van gezondheidscentra met me
dewerkers in loondienst dient bevorderd te 
worden, terwijl vrije vestiging en commer
ciële dienstverlening moeten worden afge
bouwd. Begonnen dient te worden met af
schaffing van de zgn. goodwill betalingen bij 
overname van praktijken. 

6. Er dienen strenge normstellingen te komen 
t.a.v. hoeveelheid, prijs en soort voorge
schreven medicijnen. Het gebruik van goed
kopere alternatieven moet worden gestimu
leerd . 

7. Invoering van loondienstverband van specia
listen in ziekenhuizen en apothekers dient ter 
hand te worden genomen. 

8. Er dient een betere wettelijke rechtsbescher
ming te komen voor patiënten . Klachten die
nen beter behandeld te worden, zonodig 
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door middel van een Kamer van de Arrondis
sementsrechtbank. De bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer dient gegarandeerd 
te worden en een ieder heeft recht op medi
sche gegevens van zichzelf. 

9. Inrichtingen dienen kleinschalige woonvor
men te hebben. De achterstand bij psychiatri
sche inrichtingen t .a.v. het bouwen van nieu
we voorzieningen dient te worden opgehe
ven. 

10. Hulpverlening bij verslaving (bijv. alcohol, 
drugs en tabak) is een zaak van goede voor
lichting en voorbeeld. De handel in hard 
drugs dient effectief bestreden te worden. 
Softdrugs moeten uit de sfeer van het straf
recht gehaald worden. Roken in openbare 
gebouwen dient te worden tegengegaan. 

11. Om misbruik en commercialisering van nieu
we technologieën op het gebied van gezond
heidszorg (DNA) te voorkomen, dienen stren
ge normen te worden vastgesteld. 

12. Het gebruik van gezond voedsel dient gesti
muleerd te worden en het gebruik van allerlei 
toevoegingen steng gereglementeerd. 

• 55 C Euthanasie en abortus provocatus 

De EVP handhaaft het uitgangspunt dat de poli
tieke, sociale, economische en medische voor
waarden bij het inrichten van de maatschappij 
zodanig dienen te zijn, dat leven geëerbiedigd 
wordt. 

Hoewel leven op zichzelf een waardevol 'gege
ven' is, kunnen we niet anders dan ook erkennen, 
dat leven op aarde soms slechts met veel moeite 
als waardevol beleefd kan worden. 

Op die erkenning berust ook het standpunt van 
de EVP, dat medische macht haar grenzen moet 
kennen: gezondheidszorg is geen gevecht tegen 
de dood, maar een steun voor het leven. 

Waar zonder medisch handelen geen leven 
meer zou kunnen bestaan, moet de zieke het recht 
gegund worden, dat medisch handelen af te wij
zen. Immers, daar ieder mens zelf de verantwoor
delijkheid draagt voor zijn leven, mag niet een 
ander die verantwoordelijkheid overnemen door 
de wens van de zieke, tot afhankelijkheid veroor
deeld, te negeren. 

Middelen die de pijn verzachten, kunnen een 
steun voor de (nog) levende mens betekenen, ook 
al brengen ze de dood dichterbij. Dit paradoxale 
feit mag niet de reden zijn, waarom zulke midde
len de zieke worden onthouden. 

In bovenstaande situaties wordt elke beslissing 
genomen binnen de relatie van zieke en behande
lende arts. 
Waar de patiënt zelf geen stem meer heeft (d.i. 
niet meer kan hebben) is zeker grote reserve ver
eist; het gaat in een beslissing nu immers om 
andermans leven. Slechts zeer na betrokkenen, 
partner of nauw verwante familie, mag gevraagd 
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worden met de behandelende arts een besluit te 
nemen. 

Die reserve, omdat het om het leven van een 
ander gaat, geldt ook t.a.v. het afbreken van een 
zwangerschap. Gerekend het feit dat een nog niet 
geboren mens op geen enkele wijze heeft kunnen 
tonen wat hij van het leven maken kan, past grote 
voorzichtigheid in beoordeling van de toekomst
kansen. Ook hier mag alleen aan de zeer na be
trokkene(n) - de zwangere vrouwen haar even
tuele partner - gevraagd worden, een besluit te 
nemen. 
Het opleggen van verplichte bezinningsdagen 
alleen bij besluitvorming op dit punt doet geen 
recht aan het verantwoordelijkheidsgevoel van 
de mensen, van wie in deze zaak een beslissing 
wordt gevraagd. Het beleid dient er met name op 
gericht te zijn abortus provocatus te voorkomen. 
In de eerste plaats door het voorkomen van onge
wenste zwangerschap door o.a. betere voorlich
ting en onderzoek naar zwangerschap-voorko
mende middelen. De EVP vindt verder, dat zorg
vuldig moet worden onderzocht of te vondeling 
leggen op beperkte schaal en onder stringente 
voorwaarden mogelijk gemaakt moet worden. In 
ieder geval dient abortus provocatus en te vonde
ling leggen uit de sfeer van het strafrecht gehaald 
te worden. 
1. Er dient zo spoedig mogelijk wetgeving te ko

men op het gebied van euthanasie. Hierbij 
dient de bescherming en keuzevrijheid van de 
stervende mens zowel als rechtspositie van de 
begeleidende arts en verpleegkundigen in 
ogenschouw te worden genomen. 

2. Ongewenste zwangerschap moet zoveel mo
gelijk worden voorkomen door: 
- goede opvoeding tot respect voor elkaar en 

het leven; 
- goede voorlichting over sexualiteit, zwan

gerschap en voorbehoedsmiddelen; 
- verbetering van voorbehoedsmiddelen, 

zodat ze veiliger en minder schadelijk wor
den; 

- alle voorbehoedsmiddelen in het zieken
fondspakket op te nemen; 

- betere subsidieregeling voor organisaties 
die zich met die voorlichting bezig houden; 

- organisaties, die vrouwen in noodsituaties 
opvangen en helpen, dienen voor subsidie 
in aanmerking te komen; 

- verbetering van voorlichting en opvang 
van ongewenst zwangere vrouwen t.a.v. 
abortus en adoptie; 

- verbetering van de adoptieregeling, vooral 
ten aanzien van baby's, een snelle plaatsing 
van ongewenste kinderen in een adoptie
gezin; 

- in het voortgezet onderwijs dient sexuele 
vorming als onderdeel van de algemene 
vorming verplicht in het schoolwerkplan te 
worden opgenomen. 
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3. De individuele keuzevrijheid van vrouwen en 
mannen is een eerste voorwaarde om te be
slissen of men wel of geen kinderen wil. Draag
moederschap moet onder notarieel vastgeleg
de voorwaarden mogelijk zijn, evenwel altijd 
zonder winstoogmerk. 

• 56 0 Financiering 

Daar de zorg voor gezondheid en welzijn bij uit
stek behoort tot de eerste levensbehoeften, dient 
de financiering door de overheid namens de ge
meenschap veilig gesteld te worden. In een hef
fing naar draagkracht - derhalve via de belasting 
- komt het karakter van de gezondheidszorg het 
beste tot zijn recht. 

Door de vergrijzing van de bevolking zal in de 
toekomst de zorg behoefte toenemen. Willen we 
het hoge peil van onze welzijns- en gezondheids
zorg handhaven, dan zal er aan kostenbeheersing 
moeten worden gedaan. 
Allereerst moet dit bereikt worden door de ge
zondheid van mensen te verbeteren en in de twee
de plaats door een betere organisatie en terug
dringen van overbodige kosten. De budgetfinan
ciering moet verder doorgevoerd worden, niet 
alleen per instelling, maar ook per regio. 
De EVP is zich ervan bewust, dat het leven van 
een mens niet in geld is uit te drukken. Toch zal 
niet elke uitgave voor de gezondheidszorg per 
definitie verantwoord zijn. Daarbij kan het nodig 
zijn een afweging te maken tussen de zorg voor 
één mens en vele anderen. Bij iedere beslissing 
over financiering zal men hierbij een heel zorgvul
dige afweging moeten maken. 

Kostenbeheersing mag nooit ten koste gaan 
van één bepaalde groep, zoals de minst draag
krachtigen. 

EVP: 56 



X Landbouw en visserij 

• 57 A landbouw 

De landbouw en de visserij zijn de voornaamste 
voedsel bronnen voor de mens. De laatste decen
nia is de wereldvoedselproduktie zodanig geste
gen, dat er voor iedereen voldoende voedsel is. 
Toch heeft 1 miljard mensen honger en sterven er 
honderden miljoenen direct of indirect aan voed
seltekort. 

De Nederlandse landbouw, tuinbouw en vee
teelt zijn zeer afhankelijk van gronden in andere 
landen en werelddelen . Per Nederlandse ha wor
den 7 à 8 ha elders in de wereld voor onze produk
tie ingezet. Ongeveer 70% van onze voedselim
port uit de Derde Wereld is bestemd voor veevoe
der en zo'n 30% omvat (luxe) voedselprodukten . 
Daarbij produceren wij jaarlijks veel te veel melk, 
grote mestoverschotten en worden herhaaldelijk 
landbouwprodukten doorgedraaid. 

In Derde-Wereldlanden vindt er een verschui
ving plaats van zelfvoorzienende voedselproduk
tie naar de teelt van handelsgewassen voor de 
export. Door de tendens dat steeds meer grond
stoffen in de voedselindustrie onderling uitwissel
baar zijn, worden boeren die allerlei produkten 
telen, gedwongen wereldwijd te concurreren . 

Door verlaging van de prijzen worden de boe
ren door de voedselverwerkende multinationals 
over de hele wereld tegen elkaar uitgespeeld . 

Een ander landbouwbeleid is dringend ge
wenst. Het samen delen van voedsel op deze we
reld dient de hoogste prioriteit te krijgen. Een eer
lijke voedseldistributie zal centraal staan, zodat 
ieder op aarde van deze eerste levensbehoefte 
voorzien wordt. 

Een ander consumptiepatroon in onze maat
schappij is hiervoor een eerste vereiste. Daarnaast 
is het betalen van een eerlijke prijs voor de voed
selimporten noodzaak om ontwikkelingslanden 
de kans te geven hun samenleving van de grond 
te krijgen. 
Vanuit deze drie basisprincipes zal het landbouw
beleid van de EVP gestalte krijgen . 

1. In de landbouw dient de produktie van voed
sel voor alle mensen centraal te staan. 

2. De EVP pleit voor de oprichting van een we
reldvoedselbank, om op wereldwijde schaal 
te komen tot een eerlijker distributie van 
voedsel. 

3. Het Nederlandse landbouwbeleid zal de ei-
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gen voedselproduktie stimuleren; het is ge
richt op de vergroting van de EG, zelfvoorzie
ning en steun aan de wereldvoedselbank. 

4. Door middel van het verhogen van de heffin
gen wil de EVP de import van veevoeder
grondstoffen beperken. 

5. De prijs van landbouwprodukten die op de 
wereldmarkt worden afgezet, mogen niet 
langer door de EG kunstmatig worden ver
laagd. 

6. De landbouwproduktie moet plaats vinden 
met eerbied voor natuur, landschap en mi
lieu. Het hergebruik van organisch afval 
wordt gestimuleerd. 

7. Het gebruik van rioolzuiveringsslib als mest
stof zal vanwege het voorkomen van zware 
metalen aan strengere normen worden on
derworpen. 

8. Een extra stimulans zullen krijgen : 
onderzoek en toepassing van biologische 
middelen ter voorkoming van planten
ziekten en insectenaantasting ; 
onderzoek en kweekwerk om te komen 
tot plantenrassen met ingeteelde resisten
tie tegen bepaalde plantenziekten; 
onderzoek en voorlichting in alternatieve 
landbouwmethoden. 
initiatieven ter bevordering van afzetdis
tributie en consumentenvoorlichting over 
alternatief geproduceerd voedsel. 

9. Het gebruik van persistente chemische be
strijdingsmiddelen, zoals Simarin en Para
quat, worden verboden. 

10. In de glastuinbouw zal het onderzoek naar 
en de toepassing van energiebesparende 
teeltmethoden van overheidswege worden 
gestimuleerd . 

11 . Vanwege het zeer hoge energieverbruik dient 
de teelt van zomergewassen in kassen tij
dens de winterperiode sterk beperkt te wor
den . 
Er dient onderzoek gedaan te worden naar 
meer koude-resistente planten-, groenten
en bloemen rassen, en het toepassen van 
hydrocultuur en etagekassenteelt. 

12. De EVP wijst grootschalige landschapsher
vormende ruilverkavelingen, met infrastruc
turele veranderingen af. Waar het landbezit 
sterk verdeeld is, dient een vorm van admini
stratieve ruilverkaveling plaats te vinden, 
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waarbij kavel ruil centraal staat. Er wordt ge
streefd naar een flexibele aanpak, gericht op 
de problemen van individuele bedrijven. 
Hierdoor verbetert de bedrijfsvoering, terwijl 
natuurlijke en landschappelijke waarden ge
handhaafd blijven. 

13. De diversiteit wordt bevorderd met de vol -
gende mogelijkheden: 

een ruimere toepassing van beheers- en 
onderhoudsregelingen ; 
stimulering van vrijwillig landschapson
derhoud en landschapsbeheer; 
stimuleringssubsidies voor aangepaste 
investeringen (bv. aangepaste werktuigen 
voor natte en ongeëgaliseerde gronden, 
aan weidevogels aangepaste maaiappa
ratuur e.d .). 

14. De prijzen van landbouwgronden moeten in 
een goede verhouding staan tot de prijzen 
van de produkten die erop verbouwd wor
den . 

15. De prijzen voor landbouwprodukten blijven 
op een redelijk niveau gegarandeerd . Hierbij 
wordt rekening gehouden met de vaak zware 
arbeidsondersteuning, die vrouwen in het 
boerenbedrijf leveren . 

16. Bedrijfsverzorgingsdiensten dienen een be
langrijke rol te spelen bij de verbetering van 
de arbeidsomstandigheden . Zij zullen hierbij 
door de overheid gesteund worden . 

17. Bedrijven met een laag inkomen en van een 
kleine tot gemiddelde omvang, kunnen tegen 
een gereduceerd tarief gebruik maken van 
de bedrijfsverzorgingsdienst. 

• 58 B Visserij 

De Nederlandse visserij is een traditionele be
drijfstak, waarin nog steeds velen werkzaam zijn. 
Het behoud van deze sector is gediend met een 
blijvend evenwicht in de visstand. 

Dat kan bereikt worden door overbevissing te 
voorkomen. Ook voor de visserij is het van groot 
belang de hoge energiekosten terug te dringen . 
Verontrustend is de steeds groter wordende scha
de, die de watervervuiler toebrengt aan de ge
zondheid van vissen . 

Nog steeds zijn er zeedierensoorten, die met 
uitsterven worden bedreigd . De Nederlandse vis
serij zou mee kunnen helpen de visvangst in ont
wikkelingslanden te verbeteren. 
1. In het Nederlandse visserijbeleid krijgt de con

sumptieve visserij de voorkeur boven visserij 
ten behoeve van de vismeelindustrie. 

2. Door internationale quotering en strenge con
trole daarop dient overbevissing te worden 
voorkomen. 

3. De overheid dient het onderzoek naar minder 
energieverslindende technieken en methoden 
van visserij met kracht te bevorderen . 

4. Actief onderzoek is nodig om na te gaan in 
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hoeverre de scholing, kennis en ervaring van 
de Nederlandse visserij kan worden overge
dragen aan vissers in de ontwikkelingslanden. 

5. De jacht op met uitsterven bedreigde zeedie
ren (walvissen) dient met alle diplomatieke 
middelen te worden tegengegaan. 
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XI Justitie 

• 59 A Strafrecht 

Gerechtigheid is het doel voor de overheid in haar 
optreden . Daartoe maakt de overheid haar wetten . 
Wetgeving moet daarom bewerken dat het kwets
bare beschermd wordt, kans op ontplooiing gebo
den wordt, en dat er respect bestaat voor de ge
lijkwaardigheid van alle burgers. 
Het justitiële apparaat is belast met de handha
ving van de wetgeving. Deze handhaving is geen 
doel op zichzelf, maar is wel van wezenlijk belang 
om gerechtigheid te realiseren. Als 'machtigen' 
bepalen wat recht is, wordt de gerechtigheid be
dreigd, maar ook als er geen effectief beleid ge
voerd wordt om de zogenaamde ' kleine' crimina
liteit in te dammen. Voor dat laatste is heel be
langrijk dat onder hen die verantwoordelijke posi
ties in dit land innemen, het besef groeit, dat hun 
wetsontduiking doordringt tot in de gehele sa
menleving! 

De klooftussen gestrafte en maatschappij moet 
zo klein mogelijk gehouden worden . De op te leg
gen straffen moeten bovendien uitgaan van de 
gedachte dat de schade hersteld dient te worden. 
Uitvoering van deze gedachte moet ertoe dienen, 
dat de positie van het slachtoffer niet langer ver
waarloosd wordt. 

1. Het opsporen en vervolgen van gepleegde 
inbreuk op milieu- en economische wetten 
heeft prioriteit. 

2 . Inschakelen van een gestrafte bij het herstel
len van door hem/haar aangebrachte schade 
moet worden overwogen . 

3. Een belangrijke overweging in het beleid in 
de bestrijding van speciaal de kleine crimina
liteit moet zijn, dat de kans om ongemerkt 
crimineel bezig te kunnen zijn sterk vermin
derd wordt. 

4. Het justitiële apparaat dient zodanig te wor
den ingericht, dat snel berechten van kleine 
misdrijven en eenvoudige overtredingen re
gel wordt. 

5. De op te leggen straffen moeten zoveel mo
gelijk dienstbaar aan de samenleving zijn. 

6. De interne rechtspositie van gedetineerden 
en ter beschikking (tbr) van de regering ge
stelden verdient meer aandacht. Behoud van 
actief kiesrecht zou als eerste stap overwo
gen dienen te worden. 

7. Gratieverlening moet gehandhaafd blijven. 
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8. De verstrekking van justitiële informatie 
moet zoveel mogelijk beperkt blijven. 

9. Ook voor sociaal-economisch zwakke groe
pen moet recht te betalen zijn. Een eigen 
bijdrage is daarom een stap in de verkeerde 
richting, die moet worden teruggezet. 

10. Klachten over politie en justitieel optreden 
moeten beoordeeld kunnen worden door 
een onafhankelijke instelling . 

11 . Het militaire strafrecht dient te worden afge
schaft. 

12. Punten van vrouwenstrijd tegen de porno-in
dustrie vanwege het gewelddadig en discri
minerend karakter van porno, tegen sexisme 
en tegen het beeld van vrouwen als lustob
ject, tegen sexueel geweld, mishandeling, 
aanranding en verkrachting - ook binnen het 
huwelijk - worden in het overheidsbeleid 
opgenomen. 

13. Gemeenten dienen verplicht te worden dis
criminerende bepalingen uit de Algemene 
Politieverordening te schrappen, en bestaan
de gegevens, verworven op grond van deze 
discriminerende bepalingen, te vernietigen . 

14. Samenlevingsvormen, waarin sprake is van 
een duurzame relatie en een gemeenschap
pelijke huishouding, moeten voor de wet 
gelijk behandeld worden . 

• 60 B Vluchtelingen- en 
vreemdelingenbeleid 

Vanuit haar principes kan de EVP niet anders dan 
een ruimhartig vluchtelingenbeleid voorstaan, en 
aandringen op een vreemdelingenbeleid dat de 
ander als mens volledig recht doet. 
Vanwege het sociale stelsel dat Nederland kent, 
heeft het opnemen van vluchtelingen nu duidelij
ker financiële gevolgen dan vroeger. De EVP vindt 
dat geen reden om, zoals in de afgelopen regeer
periode is gebeurd, het vluchtelingen zo moeilijk 
mogelijk te maken. 
Nederland moet de naam van een gastvrij land te 
zijn , herwinnen . 
Als EVP hebben wij weet van de zorg van God 
voor alle mensen . Met des te meer nadruk zeggen 
wij daarom, dat ook mensen moeten zorgen voor 
andere mensen, die op de vlucht zijn . 
1. Het huidige beleid inzake de toekenning van 

een verschillende status aan asielzoekers moet 
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herzien worden. 
2. De adviezen van de Hoge Commissaris voor 

de vluchtelingen zullen uitgangspunt bij de 
beslissingen over de toekenning van een sta
tus moeten zijn . 

3. Procedures voor asiel vragen dienen versneld 
te worden; als na verloop van enige tijd nog 
geen zekerheid bestaat over de status van een 
aanvrager, zal asiel verleend moeten worden 
op grond van langdurig verblijf, bijvoorbeeld 
twee jaar. 

4. Het overgrote deel van de vluchtelingen be
vindt zich in ontwikkelingslanden. Steun aan 
deze vluchtelingen dient vergroot te worden . 

5. Uitwijzing van vreemdelingen kan alleen ge
schieden door middel van een gerechtelijke 
uitspraak. Daarbij is beroep mogelijk op een 
hogere rechtsinstantie. Pas na uitspraak in dit 
beroep kan tot uitwijzing worden overgegaan . 

6. Nederland dient het initiatief te nemen tot een 
internationale regeling van de status van de 
zigeuners, in verband met de toelating tot de 
verschillende landen. 

7. Faciliteiten m.b.t. het aanvragen C.q. verlengen 
van een verblijfsvergunning met name in grote 
steden, dienen te worden verruimd . 

8. Het asielrecht voor mensen, die om hun gods
dienstige overtuiging moeten vluchten, moet 
versoepeld worden. 

9. In het arbeidsrecht moeten meer mogelijkhe
den geschapen worden voor Islamieten, Jo
den, Hindoes e.a. om aan hun religieuze ver
plichtingen te kunnen voldoen . 

• 61 C Adoptie en pleegouderschap 

Adoptie en pleegouderschap zijn in ons land sterk 
aan regels gebonden, ter bescherming van het 
kind . Toch kunnen deze regels zich ook tegen het 
kind keren : adoptieprocedures kunnen ontmoedi
gend lang zijn; pleegouderschap is slechts aan 
bepaalde categorieën voorbehouden. Versoepe
ling, resp . verruiming van voorwaarden zou mo
gelijk ertoe kunnen leiden, dat meer kinderen in 
een sfeer van persoonlijke aandacht en genegen
heid kunnen opgroeien. 
Kinderen zijn vaak goed in staat zich een mening 
over mensen te vormen. 
Daarom mag hun niet het recht ontzegd worden 
in een situatie als waarvan sprake is, hun eigen 
leefomgeving te kiezen. 
1. Een herziening van de adoptiewet is noodzake

lijk: de regelingen t.a .v. oudere kinderen die
nen verbeterd te worden. 

2. Adoptie moet ook voor niet-gehuwden moge
lijk worden. 
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XII 

• 62 A De rol van de overheid 

De EVP kent aan de overheid een dienende taak 
toe. Zij is het 'schild voor de zwakken '. Daarom 
hecht de EVP grote waarde aan de verworvenhe
den van de verzorgingsstaat. De economische 
crisis heeft het mogelijk gemaakt, dat de belangrij 
ke rol die de overheid heeft in de verzorgingsstaat, 
betwist kon worden. Discussies over de uitdijende 
taak van de overheid zijn vaak misbruikt om bezui
nigingen te rechtvaardigen. Desalniettemin heeft 
de EVP oog voor vragen, die de verbreding van 
de overheidstaken opgeroepen hebben. Verstar
ring , verkokering, een logge bureaucratie verhin
deren dat de overheid echt dienstbaar is voor de 
bevolking, en maakt dat de overheid het vertrou
wen van de bevolking verliest. 
De EVP streeft naar een samenleving van vrede 
en gerechtigheid . Zo'n samenleving is niet door 
de overheid te maken. Daarvoor hecht bovendien 
de EVP te grote waarde aan de eigen verantwoor
delijkheid van mensen, die in vrijheid aan een 
samenleving, waarin vrede en gerechtigheid heer
sen, moeten kunnen bouwen . 
1. Met deregulering van wet- en regelgeving 

moet voortgang gemaakt worden . Een belang
rijke overweging moet de doorzichtigheid en 
toegankelijkheid van het overheidsapparaat 
zijn . 

2. Echter, deregulering mag niet leiden tot nala
ten van een doeltreffend en afdoend milieube
leid. Dit geldt ook voor de grondpolitiek. 

3. Tegenover privatisering van overheidstaken 
moet terughoudendheid betracht worden. 

4. Interdepartementale samenwerking moet 
bevorderd worden. 

5. De adviezen van door de regering ingestelde 
adviescommissies voor deze vraagstukken, 
zoals de commissies Vonhoff en Geelhoed, 
moeten ter harte worden genomen. 

• 63 B Overheid en parlement 

De staat wordt gevormd door overheid en bevol
king. Daarin ligt de grondslag voor de parlemen
taire democratie. In het parlement ontmoeten 
overheid en volk(svertegenwoordiging) elkaar. 
Juist hier wordt de mate van (on)geloof in de po
litiek bepaald. In deze regeerperiode is dat geloof 
verder getaand . Het strakke regeerakkoord ont-
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krachtte bij voorbaat ieder debat. Toch heeft de 
RSV-enquête geleerd, dat binnen het huidige sys
teem van parlementaire democratie veel mogelijk 
is. De EVP pleit ervoor, dat in dit spoor doorge
gaan wordt en hoopt dat politieke en persoonlijke 
belangen niet langer een sta in de weg zijn voor 
een zuiver functionerende parlementaire demo
cratie . 
1. Het recht van parlementaire enquête moet ook 

gegeven worden aan een minderheid van 20% 
van de Tweede Kamer. 

2. Buitenparlementaire acties zijn symptomen 
van een onvoldoende functioneren van parle
mentariërs en/of het parlementaire stelsel. 
Derhalve dient bevorderd te worden, dat het 
parlementaire spreken en handelen beter aan
slu it bij wat onder de burgers leeft. Deze acties 
dienen altijd geweldloos te zijn . 

• 64 C Binnenlands bestuur 

Aan provincie en gemeente behoort een zelfstan
d ige positie en een zo groot mogelijke taak te zijn 
toebedeeld, waarbij zowel de belangen van de 
hele gemeenschap als de bescherming van perso
nen en samenlevingsverbanden zijn gediend. Im
mers, wat historisch en geografisch is gegroeid, 
doet recht aan het eigen karakter van kleine ge
meenschappen. 
1. In de gemeentelijke bestuurslaag waar de par

lementaire democratie het best kan functione
ren, omdat die het dichtst bij de burger staat, 
is een herindeling van met name de kleine 
gemeenten dringend vereist, teneinde als ge
meente een samenhangend beleid te kunnen 
voeren . De bestaande procedure op het gebied 
van de gemeentelijke herindeling dient te wor
den vereenvoudigd en ingekort. 

2. De huidige financiële verhoudingsregelingen 
moeten worden herzien om provincies en ge
meenten meer financiële zelfstandigheid te 
geven . 

3. Gemeenten met meer dan 25.000 inwoners 
dienen te beschikken over een eigen politieap
paraat. De overige gemeenten in de provincie 
dienen via een samenwerkingsregeling tot een 
goed hanteerbaar regionaal politiecorps te 
komen. Salariëring en rechtspositie moeten in 
centraal overleg worden geregeld . 
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• 65 0 De overheid als werkgever 

De overheid heeft ook een taak als werkgever. Zij 
dient ervoor te waken, dat deze taak vermengd 
wordt met andere taken. De overheid dient hierbij 
uit te gaan van een open overlegstructuur met de 
werknemers . De werknemers bij de overheid kan 
een algemeen recht op staking niet ontzegd wor
den. Bij stakingen, die het algemeen belang scha
den of de veiligheid in gevaar brengen, dient de 
rechter zich over de rechtvaardigheid van de sta
king uit te spreken. Ook dient de overheid het 
voortouw te nemen bij de democratisering van de 
medezeggenschap van werknemers. 
1. Overheidspersoneel dient eenzelfde overleg

structuur te krijgen als werknemers in de parti
culiere sector. 

2. Er moet meer bekendheid gegeven worden 
aan de richtlijnen, hoe een bestuursambtenaar 
en de politie zich dienen te houden bij een 
overheersing door een vreemde mogendheid. 

3. De EVP wijst af dat de overheid steeds meer 
werknemers tot trendvolgers wil maken. De 
huidige tijdelijke wet (TWAGGS) moet zo spoe
dig mogelijk vervangen worden . 
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• 66 De EVP denkt, dat een voortzetting van 
het huidige bezuinigingsbeleid ongewenst is. Niet 
alleen vindt zij het tempo van de bezuinigingen 
maatschappelijk en economisch discutabel (bezui
nigingen worden immers gevolgd door hogere 
werkloosheid, lagere belastingopbrengsten, waar
na weer verdere bezuinigingen nodig blijken); 
vooral de manier waarop bezuinigd wordt, is voor 
een radicaal evangelische partij onaanvaardbaar. 

De lasten van de crisis zijn de laatste jaren op 
de schouders van de zwaksten terechtgekomen. 
Dat het ook anders kan, wil de EVP met de volgen
de financieel-politieke beleidspunten laten zien: 

De financiële politiek is voor de EVP een uitste
kend middel om de door haar gewenste samenle
ving dichterbij te brengen. 
Financiën is in ons economisch bestel de spil waar 
alles om draait. Niet alleen hebben omvang en 
bestemming van de uitgaven een directe uitwer
king op de maatschappij. ook de manier waarop 
deze uitgaven gefinancierd worden, maakt poli
tieke keuzes noodzakelijk. Hierbij kunnen typische 
EVP-waarden politiek vertaald worden . Dat bete
kent o.a. een handelen dat, in overeenstemming 
met de geest van het evangelie, kiest voor solida
riteit met de zwakken. 
De EVP wil ernst maken met de inhoud van artikel 
25 en 26 van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, waarin wordt gesteld, dat 
eerst alle mensen dienen te beschikken over de 
essentiële goederen voor het menselijk bestaan, 
alvorens over wordt gegaan op de bevrediging 
van minder wezenlijke behoeften. 
De financiering van overheidsuitgaven dient ook 
op een dusdanige wijze te geschieden, dat zij een 
rechtvaardige en leefbare (wereld)samenleving 
naderbij brengt. Dit betekent bijvoorbeeld een 
belasti ngheffi ng naar d raag kracht of kostprijsver
hogende belastingen op ongewenste activiteiten 
(bijv. in de vorm van milieuheffingen). 
De verhouding tussen inkomsten en uitgaven van 
de overheid dient zodanig te zijn, dat zij 's lands 
financiële en sociaal-economische belang op lan
ge termijn het meest dienstig is. 

1. De WIR moet worden afgeschaft, omdat zij 
niet voldoet aan de oorspronkelijke verwach
tingen. Investeringsbeslissingen blijken niet 
of nauwelijks beïnvloed te worden door het 
bestaan van de WIR. De gelden die vrijkomen 
door het afschaffen van de WIR, kunnen ge-
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bruikt worden om een selectieve economi
sche ontwikkeling te stimuleren . 

2. De aftrekmogelijkheden op het inkomen 
moeten worden beperkt. De belasting- en 
premieheffing moet geïntegreerd worden . 

3. Er wordt een maximum inkomen ingesteld. 
4. De sociale premies worden in het vervolg 

over het gehele produkt geheven. 
5. De uitgaven voor defensie worden met 1% 

per jaar verminderd, mede om aan te geven, 
dat vredespolitiek het tegenovergestelde is 
van het huidige NAVO-beleid. 

6. De vennootschapsbelasting wordt verhoogd 
tot 48%. 

7. De BTW op vervuilende en luxe artikelen 
moet verhoogd worden. 

8. Aftrek van hypotheekrente moet worden be
perkt tot hypotheken op eigen eerste wonin
gen tot max. f. 200.000. 

9. Belastingambtenaren, die na een kostbare 
opleiding voortijdig het bedrijfsleven ingaan, 
dienen de kosten van de opleiding terug te 
betalen. 

10. De fraudebestrijding moet worden opge
voerd tot een niveau, waarop het resultaat 
voor de overheid maximaal is . 

11. Vermindering van werkloosheid betekent 
kostenbesparing en de bestrijding van oorza
ken van fraude betekent inkomstenverho
ging . 

12. Mocht er de komende jaren ruimte ontstaan 
voor koopkrachtverbetering, dan wil de EVP 
die ruimte gebruiken voor zaken, die zij de 
hoogste prioriteit geeft: ontwikkelingshulp, 
werkloosheidsbestrijding. In geen geval mag 
die ruimte ten goede komen aan de hoogst
betaalden; er is genoeg gedenivelleerd. 

13. Het financieringstekort moet geleidelijk wor
den teruggedrongen met maximaal '12% per 
jaar. 
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• 1 Een ander beleid 

Verkiezingen worden gehouden met het oog op 
morgen, op de toekomst. Maar wat voor toe
komst? Een toekomst, gelijk aan het heden, maar 
dan met meer werk en meer veiligheid? 
Wie let op de toekomst die de meeste partijen 
voor ogen hebben, krijgt zo'n beeld. De VVD 
maakt het beleid van het kabinet-Lubbers tot inzet 
van de verkiezingen . Het CDA vindt ook dat dit 
beleid in hoofdlijnen moet worden voortgezet. De 
PvdA kan dit natuurlijk niet nazeggen. Zij wil een 
heel ander beleid, zo heet het. 
Maar de verschillen met het kabinetsbeleid zitten 
toch vooral in de sfeer van hier wat meer en daar 
wat minder; zoals minder uitgaven voor defensie, 
meer voor werkgelegenheid. 
Het GPV wil ook een ander beleid. Niet omdat er 
in de afgelopen jaren niet veel goeds is verricht. 
Tal van vaak moeilijke besluiten kregen de steun 
van het GPV. Het GPV wil een ander beleid, omdat 
het een andere toekomst voor ogen heeft. Een 
toekomst waarin de inrichting van de openbare 
samenleving weer plaatsvindt volgens regels die 
in overeenstemming zijn met de Heilige Schrift en 
met de beste tradities van de Nederlandse natie. 

• 2 Ontwikkelingsarbeid 

Na een ernstige crisis is de Nederlandse econo
mie nu duidelijk in herstel. Het kabinetsbeleid 
heeft ertoe bijgedragen dat het internationale her
stel ook kon doorwerken in Nederland. Hiervoor 
past dank aan God, die weer perspectieven bood, 
waar velen ze niet meer zagen. Maar tegelijk moet 
geconstateerd worden dat het herhaalde appèl 
van het GPV op de regering om te komen met een 
nationaal herstel- en ontwikkelingsplan slechts 
geringe weerklank kreeg. 
In plaats van de erkenning dat de overheid ook 
zelf moet bijdragen aan de ontwikkeling van de 
openbare samenleving tot eer van God, volstond 
de regering veelszins met het bieden van ruimte 
voor het bedrijfsleven; herverdeling van bestaan
de werkgelegenheid kreeg voorrang boven het 
doen uitvoeren van ontwikkelingswerken. 
Uiteindelijk honoreerde het kabinet een deel van 
de voorstellen van het GPV door een nota over 
overheidsinvesteringen aan te bieden. Dit leidde 
tot enige verruiming van deze investeringen, 
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maar overigens klonk ook in deze nota weinig 
door van het besef dat de waarde van overheids
investeringen niet alleen afgemeten kan worden 
aan de financiële baten en lasten, maar vooral 
ook aan hetgeen zij toevoegen aan de ontwikke
ling van ons land. 
Hier had erkenning van de actualiteit van de door 
God gegeven cultuuropdracht de regering kunnen 
behoeden voor een te passieve en op eenzijdig 
materiële overwegingen gebaseerde houding. De 
regering beschouwde elk beroep op de Bijbel fei
telijk als buiten de orde. 

• 3 Levensbescherming 

Dat gebeurde niet alleen bij het economisch her
stelbeleid, maar vormde het standpunt van het 
kabinet over de hele linie. De gevolgen daarvan 
werden vooral zichtbaar in de voortdurende wei
gering van het kabinet het door God geschapen 
mensenleven te beschermen, van vóór de geboor
te tot de ouderdom. 
De formele legalisering van abortus provocatus 
was al onder een vorig kabinet tot stand gekomen, 
de uitvoering ervan vond door dit kabinet plaats. 
De voorstanders van vrije abortus rustten niet 
voordat ook de volgende stap was gezet: kostelo
ze toepassing ervan. Een GPV-motie die zich keer
de tegen dit misbruik van sociale verzekeringen, 
kreeg slechts minimale steun. 
Euthanasie, die onder invloed van rechterlijke 
uitspraken al vergaand straffeloos is geworden, is 
weliswaar nog niet wettelijk toegestaan, maar het 
kabinet heeft een beslissende stap hiertoe gezet. 

• 4 Geestelijke vrijheid 

Ook op de geestelijke vrijheid, zo zeer kenmer
kend voor de Nederlandse natie, werd openlijk 
afgedongen. Hoewel het kabinet tot de conclusie 
kwam dat het eerder door mw. Kraaijeveld-Wou
ters aangeboden voorontwerp van Wet gelijke 
behandeling op bezwaren stuitte, werden de po
gingen om tot wetgeving te komen voortgezet. 
Het voorstel van de VVD-fractie die de vrijheid 
van godsdienst en van onderwijs feitelijk onder
geschikt verklaarde aan haar interpretatie van het 
discriminatieverbod in de Grondwet, werd door 
het kabinet gunstig ontvangen. 
In het emancipatiebeleid is alleen al het woordge-
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bruik illustratief voor het verzet tegen de wijsheid 
die de Heilige Schrift leert. Terwijl de Bijbel zegt 
dat de Schepper het niet goed vond dat de mens 
alleen zou zijn en als hoofdregel het huwelijk gaf 
als een eenheid van man en vrouw, wordt het 
emancipatiebeleid gekenmerkt door begrippen 
als individualisering, zelfbeschikking en economi 
sche zelfstandigheid. 

• 5 Geen particuliere zaak 

Dit beleid wordt veelal gemotiveerd met verwij 
zing naar maatschappelijke ontwikkelingen en 
veranderde opvattingen. Het bestaan van deze 
ontwikkelingen en veranderingen kan niet worden 
ontkend . Waar het geloof in God, zoals Hij Zich in 
de Hei lige Schrift en in Jezus Christus heeft ge
openbaard , verloren gaat, raken remmen los. 
Maar juist dan is het van levensbelang dat de 
overheid haar ambt uitoefent om de menselijke 
ongebondenheid te bedwingen en om de ontwik
keling van de samenleving goede voortgang te 
doen vinden . Dan kan de overheid niet zonder de 
wijsheid die de Heilige Schrift leert. 
Maar het kabinet-Lubbers heeft - in navolging 
van zijn voorgangers - het beroep op de Bijbel 
bestempeld als een zuiver particuliere aangele
genheid. Het gevolg daarvan is dat niet de nor
men van de Heilige Schrift maatgevend zijn, maar 
regels die zich tegen de Bijbel keren . Neutraliteit 
in zaken waarover de Bijbel duidelijk is, is onmo
gelijk. 
De gevolgen blijven ook niet beperkt tot een kleine 
kring . De zelfbeschikking van de ene mens leidt 
tot de dood van de andere (ongeboren) mens. De 
gelijkstelling van velerlei samenlevingsvormen 
met het huwelijk maakt inbreuk op de eigen ver
antwoordelijkheid van de school en tast zo het 
recht van ouders aan om onderwijs aan hun kin
deren te doen geven overeenkomstig hun ge
loofsovertuig i ng . 
Individualisering en economische zelfstandigheid 
leggen een zware hypotheek op de opvoeding 
van kinderen . De openbare samenleving raakt in 
ontbinding , waar individuele menselijke opvattin
gen de plaats innemen van voor ieder geldende 
Goddelijke wetten. 
Die toekomst wacht als Nederland voorgaat op de 
ingeslagen weg . Als Nederland de kans laat liggen 
om te kiezen voor een ander beleid . 

• 6 ... maar openbaar belang 

Het GPV wil zo 'n ander beleid. Het staat een toe
komst voor ogen, waarin niet het zelfbeschik
kingsrecht van de mens het centrale thema vormt, 
maar het recht en de beloften van God met betrek
king tot de mensen . Aan Hem danken we ons 
leven . Hij zorgt van dag tot dag . Dank zij het 
Woord en het werk van Jezus Christus is er weer 
toekomst voor de mensen . 
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Hoe de mensen in hun particuliere leven aan die 
toekomst werken, raakt de overheid niet recht
streeks. Maar zij moet wel door haar beleid de 
koers naar morgen uitstippelen, een koers die op 
de publieke eer van God is gericht Of een koers 
die de Bijbel negeert. 
De Bijbel is over deze keuze duidelijk. Op tal van 
plaatsen lezen we de oproep te leven overeen
komstig Gods geboden. Ook voor de overheden 
gelden Gods geboden, namelijk die welke het 
openbare burgerlijke leven betreffen . De overhe
den zijn Gods dienaressen . Zij hebben van Hem 
een taak ontvangen bij de inrichting van de bur
gerlijke samenleving. 
De keuze van overheid en volk is niet vrijblijvend . 
Voor wie luistert en doet naar het Bijbelwoord, 
gelden rijke beloften : het zal hem wèl gaan . Het 
Spreukenboek vertelt dat gerechtigheid een volk 
verhoogt, maar dat zonde een schandvlek van de 
natie is . En in het Nieuwe Testament lezen we dat 
toorn van God zich van de hemel openbaart over 
alle goddeloosheid en ongerechtigheid van men
sen . 
Het is daarom van grote openbare betekenis dat 
de overheid voor haar deel rekening houdt met 
Gods geboden en zich ten doel stelt de Koning 
der koningen in haar beleid te eren . 

• 7 Versterk die stem! 

Zo'n beleid is de afgelopen jaren helaas niet ge
voerd. En de meeste partijen willen ook voor de 
toekomst van zo 'n beleid niets weten . Het GPV 
heeft zo'n beleid wel voorgestaan en wil dit ook 
voor de komende tijd doen. 
Vaak werden voorstellen voor zo'n ander beleid 
afgewezen, meermalen echter leidde een GPV
voorstel tot resultaat. Het op het zelfbeschikkings
recht gebaseerde emancipatiebeleid werd voort
gezet, maar een motie tegen invoering van zgn . 
sekse-neutrale beroepsnamen werd aangeno
men . 
De Wet Afbreking Zwangerschap werd ingevoerd, 
maar steun werd verkregen voor een motie ter 
bescherming van de rechten van gewetensbe
zwaarden. En een poging van het departement 
van justitie om de richtlijnen voor het vervolgings
beleid in abortuszaken niet te publiceren strandde 
op een GPV-initiatief. 
Ook op een groot aantal andere gebieden konden 
bescheiden bijdragen worden geleverd aan een 
ander beleid . 
Op die weg wil het GPV voortgaan . Door steun te 
verlenen en te zoeken waar het kan . Door een 
eigen koers uit te stippelen waar het nodig is. Dit 
verkiezingsprogram 'Op koers naar morgen ' geeft 
de hoofdlijnen aan voor zo' n beleid . De urgentie 
van een ander beleid in de zaken van leven en 
dood, van huwelijk en gezin, van jongeren en ou
deren, is daarnaast tot uitdrukking gebracht in 
een afzonderlijke publikatie 'Leven doen we sa -
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men'. Daarin worden deze onderwerpen uit het 
program in onderlinge samenhang en meer uitge
werkt aan de orde gesteld. Van beide publikaties 
geldt dat als norm gehanteerd is welk beleid in de 
concrete situatie het meest bijdraagt aan de ont
wikkeling van de openbare samenleving in dienst 
van God . 
Zo'n koers bepaalt het gehele beleid . Hij wijst de 
overheid op haar taak tot handhaving van de 
geestelijke en burgerlijke vrijheden van alle bur
gers. Hij geeft diepgang aan de bestrijding van de 
werkloosheid zowel als aan de bescherming van 
natuur en milieu . Hij brengt met zich mee dat be
scherming verleend wordt aan wat zwak is. 

• 8 Verkiezingen met het oog op morgen 

Het GPV heeft de koers naar morgen bepaald. Een 
koers, die niet de koers van vandaag of gisteren 
is. Wel een koers die perspectieven opent, omdat 
het GPV wil luisteren naar de Heilige Schrift. 
Dat geeft ook vrijmoedigheid u op te wekken te 
kiezen voor de kandidaten die dit program willen 
helpen uitvoeren ; u te vragen te helpen de stem 
van het GPV te versterken. Met het oog op de 
toekomst, van ons volk en van u. 

En daarom : OP KOERS NAAR MORGEN! 
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• 9 Nederland is op weg naar morgen. Als een 
vrij land met geestelijke en burgerlijke vrijheden 
voor ieder. Nederland is een rechtsstaat. Toch is 
er reden tot zorg over Nederland en over zijn 
koers naar morgen . 
Voor de wet zijn alle Nederlanders gelijk. Maar 
velen willen daarom de geestelijke vrijheden van 
de burgers beperken. 
Iedereen weet dat ongeboren kinderen worden 
gedood. En ernstig zieken en bejaarden. De over
heid trekt haar beschermende hand terug. 
Politie en justitie hebben handenvol werk. Toch 
blijven de meeste misdaden ongestraft. 
De overheid heeft het druk en kan al het werk niet 
meer aan. Ze moet prioriteiten stellen . Maar wel 
ke? 
De Bijbel wijst de weg naar morgen . God heeft 
daarin gezegd wat goed is en wat de HERE vraagt: 
'niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief 
te hebben en ootmoedig te wandelen met uw 
God' (Micha 6 : 8). 
Die weg is de aangewezen weg, voor ieder. Ook 
voor de overheid. 
Het is haar taak recht te doen, vooral tegenover 
hen die klein en zwak zijn. Zij staat daarbij 'in 
dienst van God u ten goede' (Romeinen 13 : 4). 
Een overheid die zo handelt, vaart een vaste koers 
naar morgen. 

• 10 Koningin en constitutie 

1. Het GPV constateert met dankbaarheid, dat 
God in koningin Beatrix de band tussen het Huis 
van Oranje en het Nederlandse volk nog wil be
stendigen . Voor de eenheid van ons volk is dit 
van grote betekenis. 
De positie van de koningin in ons staatsbestel 
mag dan ook niet worden uitgehold. Het behoort 
tot haar hoge roeping als koningin bij de gratie 
Gods de grote lijnen van het beleid dat de minis
ters voeren, te toetsen aan de Grondwet. 
Voor een goed functioneren van ons parlementai
re stelsel in een constitutionele monarchie is het 
recht om ook tussentijds aan één of meer minis
ters ontslag te verlenen van wezenlijk belang. 
Aan dit recht behoort dan ook niet te worden afge
daan door lichtvaardig te dreigen met politieke 
gevolgen van een dergelijk ontslag. 
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Onder het recht van 
de overheid 

• 11 Kabinetsformatie 

2. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van 
de koningin, nadat zij terzake adviezen heeft inge
wonnen, één of meer personen te belasten met 
de formatie van een kabinet. Deze verantwoorde
lijkheid moet niet worden uitgehold door een 
voordracht van een formateur door de Tweede 
Kamer. 
De gewoonte om eerst één of meer informateurs 
te benoemen, moet worden verlaten. Daardoor 
komt ook de verantwoording achteraf over de 
procedure om te komen tot vorming van een kabi 
net, beter tot haar recht. 
De opstelling van een regeerakkoord op hoofd
punten is een zaak van de kabinetsformateur, 
eventueel in overleg met de kandidaat-ministers. 
Een eventueel tussentijds ontslag van een kabinet 
behoeft niet noodzakelijk te leiden tot vervroegde 
verkiezingen . 

• 12 Regering en Staten-Generaal 

3. Regering en Staten-Generaal zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de voortgang en de kwali 
teit van de wetgevende arbeid. 
Het behoort tot de bestuurlijke taak van de rege
ring de Staten-Generaal tijdig en volledig te infor
meren, opdat deze hun controlerende taak naar 
behoren kunnen vervullen. 
Dit geldt in het bijzonder als besluiten moeten 
worden genomen over omvangrijke werken, 
waarvan de uitvoering zich over lange tijd uit
strekt of anderszins grote onzekerheden bevat . 
De leden van de Staten-Generaal behoren het 
regeringsbeleid in onafhankelijkheid te toetsen. 
De middelen die ons staatsbestel daartoe biedt, 
behoeven geen wezenlijke uitbreiding. 
Het recht van enquête komt de Kamer als geheel 
toe . Het past echter bij de Nederlandse verhoudin
gen, dat tot het instellen van een enquête als regel 
wordt besloten als een belangrijk deel van de Ka
mer de wens daartoe kenbaar maakt. 
Een dergelijke gedragsregel verdient de voorkeur 
boven een wettelijke regeling van het recht van 
enquête op verzoek van een bepaalde minder
heid. 
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• 13 Kerk en staat 

4. Het GPV staat een regeringsbeleid voor, dat 
beantwoordt aan de normen van de Heilige 
Schrift voor de openbare samenleving. De kerk 
dient haar ambtelijke arbeid in volle vrijheid te 
kunnen verrichten . Belemmeringen daarvoor 
dient de overheid te voorkomen of weg te nemen. 
De eigen bevoegdheden van de kerk en de staat 
kunnen echter gemakkelijk in gevaar komen als er 
financiële banden tussen beide bestaan . Subsi
diëring van kerkelijk werk en daarmee vergelijkba
re geestelijke vorming door niet-kerkelijke genoot
schappen, is daarom niet juist. 
Het behoort tot de vrijheid van kerken en genoot
schappen zelf te bepalen op welke wijze zij in 
voorkomende gevallen in correspondentie met 
de overheid willen treden . Het ligt dan ook niet op 
de weg van de overheid organen voor overleg 
met kerken en genootschappen in het leven te 
roepen. Evenmin mag een raad van kerken of een 
door kerken en genootschappen ingestelde com
missie worden beschouwd als de officiële vertol
ker van de stem van de kerk in Nederland. 

• 14 Vrijheidsrechten 

5. De vrijheid van godsdienstig belijden vormt 
de kern van de geestelijke vrijheid van alle bur
gers. Andere burgerlijke vrijheden, zoals de vrij
heid van onderwijs en van meningsuiting en het 
recht van vereniging en van vergadering, hangen 
daarmee samen. 
Ook aan de jongste herzi ening van de Grondwet 
kan geen enkel argument ontleend worden om 
afbreuk te doen aan deze fundamentele vrijheden, 
die nauw verbonden zijn met het ontstaan van 
onze natie. 
Het recht van organisaties op grondslag van gods
dienst of levensovertuiging om een beleid te voe
ren, zoals dat naar hun mening uit de grondslag 
voortvloeit, is een rechtstreeks uitvloeisel van 
deze vrijheden . 

• 15 Discriminatie 

6. De overheid behoort elk ongerechtvaardigd 
onderscheid tussen burgers, bijv. in haar benoe
mingsbeleid, achterwege te laten. 
Zij zou echter haar bevoegdheden en haar moge
lijkheden te buiten gaan , als zij zou voorschrijven 
dat ook burgers onderling en in hun organisaties 
zullen handelen zoals de overheid doet. 
Essentieel voor de geestelijke vrijheid van de bur
gers is immers, dat zij hun leven kunnen inrichten 
overeenkomstig eigen overtuiging, ook als deze 
overtuiging die van een minderheid in de samen
leving is. De geestelijke vrijheid brengt mee dat 
niemand mag worden belet overeenkomstig zijn 
verantwoordelijkheid te onderscheiden tussen 
goed en kwaad, ook als dit consequenties heeft 
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voor zijn opstelling tegenover personen . Dit laat 
onverlet dat de overheid tegen publieke uitingen 
van onverdraagzaamheid of haat jegens groepen 
van de bevolking dient op te treden en slachtof
fers daarvan moet beschermen . 

• 16 Kiesrecht 

7. Vrije verkiezingen volgens het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging vormen het aan
gewezen instrument voor het uitoefenen van in
vloed door de burgers op het overheidsbeleid. 
Bij de voorgenomen technische herziening van 
de Kieswet behoort het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging onverkort te worden gehand
haafd en waar mogelijk te worden verbeterd . 
De mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombi
naties dient te worden uitgebreid tot gemeente
raadsverkiezi ngen. 

• 17 Rechtsbescherming en klachtrecht 

8. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van 
de wetgever te zorgen dat burgers, bedrijven en 
organisaties in hun relaties met de overheid be
schikken over een behoorlijke rechtsbescherming. 
Daartoe behoort ook dat zij op beroep- en be
zwaarschriften binnen redelijke termijn antwoord 
ontvangen . 
De behandeling door de Nationale Ombudsman 
van klachten over het gedrag van overheidsorga
nen heeft geleid tot meer inzicht in vormen van 
niet behoorlijk overheidsgedrag. Van de betrok
ken overheden mag worden verwacht, dat zij 
zorgvuldig nagaan welke maatregelen moeten 
worden getroffen om te voorkomen dat er rede
nen zijn zich met klachten te wenden tot de Natio
nale Ombudsman. 
De lagere overheden zijn zelf verantwoordelijk 
voor het gedrag van hun organen. Zij dienen dan 
ook zelf te voorzien in mogelijkheden tot een zo 
objectief mogelijke behandeling van klachten over 
dit gedrag. 

• 18 Burgerlijke ongehoorzaamheid 

9. Bezwaren tegen overheidsbeleid kunnen op 
wettige wijze, al dan niet via politieke kanalen, tot 
uitdrukking worden gebracht. Ongehoorzaamheid 
aan of verzet tegen de overheid mag niet worden 
toegestaan, ook al wordt daarmee beoogd ver
meend onrecht te bestrijden en wordt er geen 
geweld gebruikt. 
Slechts indien gehoorzaamheid aan de overheid 
persoonlijke ongehoorzaamheid aan Gods gebo
den zou betekenen, is ongehoorzaamheid aan de 
overheid recht en plicht. 
Mede met het oog daarop dient de overheid 
nauwlettend toe te zien, dat zij burgers geen plich
ten oplegt die hen in conflict met Gods geboden 
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kunnen brengen. Overigens mag zij er geen on
duidelijkheid over laten bestaan, dat burgerlijke 
ongehoorzaamheid niet wordt getolereerd. 

• 19 Gewetensbezwaren 

10. Ten aanzien van een toenemend aantal acti
viteiten wordt door individuele burgers een be
roep op hun geweten gedaan. In haar benadering 
hiervan dient de overheid onderscheid te maken 
tussen bezwaren tegen het leveren van een per
soonlijk aandeel in activiteiten die indruisen tegen 
de Heilige Schrift of anderszins tegen een diep 
gewortelde persoonlijke overtuiging enerzijds en 
anderzijds bezwaren die in de eerste plaats berus
ten op een politiek oordeel. 
Van dergelijke politieke bezwaren, die niet door 
de overheid kunnen worden erkend, is onder 
meer sprake als bezwaar wordt gemaakt tegen 
medewerking aan de uitvoering van bezuinigings
maatregelen van de overheid of tegen het betalen 
van belastinggeld vanwege de bestemming die 
de overheid aan een deel van dat geld geeft. 
Zogenaamde totaalweigeraars, die geen beroep 
willen doen op de Wet gewetensbezwaren militai
re dienst, keren zich in feite tegen de overheid 
zelf. Hun bezwaren behoren dan ook niet te wor
den erkend en daarom ook niet te worden beant
woord met vrijstelling van dienst. 

• 20 Persoonlijke levenssfeer 

11. Met het oog op de bescherming van de per
soonlijke levenssfeer is de spoedige totstandko
ming van een wet op de persoonsregistraties no
dig . Deze wet zal normen moeten bevatten, waar
aan registraties van de overheid en van instellin 
gen die met wettelijke taken zijn belast, moeten 
voldoen . Ook zal deze wet rechtsbescherming 
moeten bieden tegen misbruik van daarin voorko
mende persoonsgegevens. Waarborgen moeten 
bestaan, dat derden zich geen toegang tot deze 
gegevens kunnen verschaffen. 
Bedrijven en particuliere instellingen moeten zelf 
voorzieningen treffen ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van leden en andere rela
ties ten aanzien van wie zij gegevens registreren. 
Slechts indien de noodzaak daartoe is gebleken, 
dienen de wettelijke voorschriften die voor de 
overheid gelden, ook op deze registraties van toe
passing te worden verklaard . 
Om te voorkomen dat de vrijheid van interne or
ganisatie van de kerken in het gedrang komt, be
horen de wettelijke voorschriften niet van toepas
sing te zijn op persoonsregistraties die door ker
ken worden gehouden. 

• 21 Heroverweging overheidstaken 

12. De heroverweging van overheidstaken moet 
worden voortgezet. Niet alleen om de omvang 
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van de overheidsactiviteiten te beperken, maar 
ook om meer aandacht te kunnen besteden aan 
specifieke overheidstaken ter handhaving van de 
rechtsorde. 
Maatregelen ter beperking van het overheidsap
paraat mogen niet ten koste gaan van specifieke 
overheidstaken, zoals de bescherming van de na
tionale en internationale rechtsorde . 
De verantwoordelijkheid die de overheid met haar 
activiteiten op zich heeft genomen, noopt ertoe 
besluiten tot beëindiging ervan zorgvuldig voor 
te bereiden en goed overleg te plegen over de 
belangen van het betrokken personeel. 

• 22 Privatisering 

13. Overheidsvoorzieningen en -activiteiten, die 
niet noodzakelijk tot de verantwoordelijkheid van 
de overheid behoren, dienen zoveel mogelijk te 
worden afgestoten of uitbesteed aan particulie
ren . Deze privatisering moet in de komende kabi 
netsperiode haar beslag krijgen, tenzij aan de 
hand van ingesteld onderzoek moet worden aan
genomen, dat dit zou leiden tot kwaliteitsverlies 
van belangrijke voorzieningen of activiteiten . 
Het verlies van de ambtelijke status van het perso
neel is op zichzelf geen argument tegen privatise
ring . Wel dient vóór de definitieve besluitvorming 
een rechtspositie voor het aanwezige personeel 
te zijn verzekerd, die als geheel niet in ongunstige 
zin afwijkt van de bestaande rechtspositie . 

• 23 Wetgeving en deregulering 

14. Deregulering mag geen doel in zichzelf zijn, 
maar een middel om systematisch overbodige 
regels te laten vervallen en onnodig bezwarende 
of ingewikkelde regels te veranderen . Ze biedt 
particuliere organisaties en samenlevingsverban
den meer mogelijkheden voor zelfregulering . 
Als echter de ontwikkeling en inrichting van de 
openbare samenleving overeenkomstig Gods ge
boden in het geding zijn, behoren wettelijke maat
regelen te worden getroffen en gehandhaafd . 
Bij de uitvaardiging van wettelijke voorschriften 
moet grote aandacht worden besteed aan de mo
gelijkheden tot uitvoering en handhaving van de 
voorschriften . 
Het verschijnsel van pseudo-wetgeving, waarbij 
door middel van circulaires en subsidievoorwaar
den en langs andere informele wegen feitelijk 
bindende regels worden gesteld, moet drastisch 
worden teruggedrongen . 

• 24 Zondagsrust 

15. Het inachtnemen van de zondagsrust is ook 
van betekenis voor de openbare samenleving. 
Daarom behoort de overheid deze in haar beleid 
en wetgeving te bevorderen. 
Dit houdt ook in, dat zij haar invloed aanwendt en 
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zonodig haar bevoegdheden gebruikt om te voor
komen, dat de zondag in bedrijven waar dat niet 
absoluut noodzakelijk is, als werkdag wordt aan
gewezen. 
De bevoegdheid van gemeentebesturen plaatse
lijk beperkingen te stellen aan openbare vermake
lijkheden op zondag, behoort niet verder te wor
den ingeperkt. 
De winkelsluiting op zondag moet worden ge
handhaafd. Ook de openstelling van handelsbeur
zen en tentoonstellingen op zondag moet worden 
tegengegaan. 

• 25 Kansspelen 

16. Elke betrokkenheid van de overheid bij de 
organisatie van kansspelen moet worden beëin
digd. 
De gedachte dat het kwaad van de gokzucht kan 
worden beteugeld door het bieden van legale 
gokmogelijkheden, blijkt steeds duidelijker onjuist 
te zijn . De regering dient dan ook daadwerkelijk 
op te treden tegen dit wijd verbreide kwaad, dat 
voor velen tot een vorm van verslaving is gewor
den, waardoor zij zichzelf en anderen in de proble
men brengen. 
In ieder geval moet worden afgezien van plannen 
het aantal casino's geleidelijk uit te breiden. Bij 
voorrang moeten maatregelen worden getroffen 
tegen kansspelen, waarbij grote geldsommen 
worden ingezet of die vooral door jeugdigen wor
den gebruikt. 

• 26 Veiligheid 

17. De overheid is in de eerste plaats verant
woordelijk voor de openbare veiligheid . Zij moet 
alles in het werk stellen om de veiligheid van per
sonen en goederen te verzekeren . 
Maatregelen moeten worden getroffen om de 
organisaties die met de bestrijding van rampen 
en het opvangen van de gevolgen daarvan zijn 
belast, volledig voor hun taak toe te rusten . Daar
toe behoort ook de wettelijke regeling van de ba
sisgezondheidsdiensten. 
Inrichtingen ter verzorging van zieken en ouderen 
moeten zijn voorzien van de brandpreventieve 
voorzieningen, die passen bij de beperkte eigen 
mogelijkheden van de bewoners. Speciale aan
dacht is nodig voor de brandpreventie in oudere 
inrichtingen . 

• 27 Criminaliteit 

1 B. Het negeren va n Gods geboden heeft een 
ontwrichtende werking in brede lagen van de sa
menleving. Dit is op ontstellende wijze zichtbaar 
geworden in de verviervoudiging van de geregi
streerde criminaliteit in een tijdsbestek van 14 
jaar. 
De overheid heeft in haar reactie op de toenemen-
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de criminaliteit geen acht geslagen op bijbelse 
normen, die ook voor de openbare samenleving 
heilzaam werken. Wat zij zag als maatschappelijke 
ontwikkelingen werd als maatgevend beschouwd . 
Hierdoor werd het normbesef steeds verder on
dermijnd . 
Het voorkomen en bestrijden van criminaliteit 
vereist nu de inzet van allen. In een meerjarig 
beleidsplan, dat regelmatig aangepast wordt aan 
de feitelijke ontwikkelingen, dienen maatregelen 
te worden uitgewerkt die zich zowel richten op 
het voorkomen van criminaliteit als op het bestrij 
den van de belangrijkste vormen van criminaliteit. 
Extra financiële middelen moeten daartoe be
schikbaar worden gesteld. Deze maatregelen 
moeten aansluiten bij een algemeen beleid waar
in de bijbelse normen herkenbaar zijn . Maatrege
len gericht op het bestrijden van de werkloosheid 
en haar gevolgen en op scholing en vorming kun 
nen een preventieve werking hebben; bedacht 
moet echter worden dat een goed functionerend 
gezinsleven de beste preventie is. 

• 28 Vervolgingsbeleid 

19. Het vertrouwen dat de overheid het recht za I 
handhaven, is ernstig ondermijnd, doordat 
slechts een gering percentage misdrijven wordt 
opgehelderd, in veel gevallen niet tot strafvervol
ging wordt overgegaan en opgelegde straffen 
niet of pas na lange tijd ten uitvoer worden ge
legd. 
Hierin wreekt zich het feit, dat ook in het over
heidsbeleid de noodzaak van rechtshandhaving 
niet voorop wordt gesteld, maar bij afweging te
gen de belangen van de dader en van de samen
leving daaraan ondergeschikt wordt gemaakt. 
Teneinde het vertrouwen te herstellen , dat de 
overheid haar ambt naar vermogen zal uitoefe
nen, moet op alle niveaus van rechtshandhaving 
weer als uitgangspunt gelden, dat de daders van 
ter kennis van de politie gekomen misdrijven en 
overtredingen worden opgespoord en vervolgd, 
tenzij er zwaarwegende redenen zijn hiervan afte 
zien . Dit zal moeten leiden tot een belangrijke 
vermindering van het aantal gevallen waarin uit 
beleidsoverwegingen van vervolging wordt afge
zien . 
Voorkomen moet worden dat richtlijnen voor het 
vervolgingsbeleid er in de praktijk toe leiden , dat 
bepaalde strafbedreigingen tot een dode letter 
worden . Misdrijven die op grote schaal plaatsvin
den, zoals fietsendiefstal en vernielingen, vergen 
een speciale aanpak. 
Als de overheid zo ernst maakt met haar primaire 
taak, mag verwacht worden dat aan de toename 
van de criminaliteit een einde zal komen en dat de 
aangiftebereidheid van de burgers weer zal toene
men. 
Om extra belasting voor het justitiële apparaat 
die hier vooreerst nog uit voortvloeit te kunnen 
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opvangen, zijn aanvullende maatregelen nodig 
ter vereenvoudiging van procedures en vergro
ting van capaciteit. 

• 29 Rechterlijke macht 

20. Om de zich uitbreidende werklast te kunnen 
opvangen moeten de capaciteit en de organisatie 
van de rechterlijke macht worden aangepast. 
Met name bij lichtere vergrijpen en bij rechtspraak 
in eerste instantie kan vaker met rechtspraak door 
één rechter worden volstaan. Ook kan een admi
nistratieve boete een procedure voorkomen. 
Het moet altijd mogelijk blijven door middel van 
snelrecht direct op te treden, bijvoorbeeld bij reI
len of om zich heen grijpend vandalisme. 

• 30 Gevangeniswezen 

21. Vrijheidsstraffen blijven onmisbaar als ver
gelding voor ernstige misdrijven en ter beveili
ging van de maatschappij. De eerste doelstelling 
van het gevangeniswezen is dan ook deze straffen 
op verantwoorde wijze ten uitvoer te leggen. 
Andere doelstellingen zoals voorbereiding op te
rugkeer in de samenleving, mogen hiermee niet 
in strijd komen. 
Als gevolg van sluiting van inrichtingen en onvol
doende prioriteit voor het gevangeniswezen in 
het verleden is een tekort Ontstaan van duizenden 
plaatsen in gevangenissen en huizen van bewa
ring. Hierdoor lopen personen die verdacht zijn of 
of veroordeeld zijn wegens gevaarlijke misdrijven, 
vrij rond. Zowel door tijdelijke noodmaatregelen 
als door definitieve uitbreiding van de capaciteit 
moet hieraan op korte termijn een einde komen. 
In beperkte mate kan in plaats van een vrijheids
straf een vorm van dienstverlening als silnctie 
worden toegepast. Een wettelijke regeling hiervan 
is nodig, nu met experimenten ervaring is opge
daan. 

• 31 Politie 

22. De politie heeft als instrument van de over
heid ter handhaving van de openbare orde en ter 
opsporing van strafbare feiten, recht op een dui
delijke opstelling van de verantwoordelijke over
heden en op hun steun bij de uitoefening van 
deze taken. 
Nu naast de korpsen van gemeentepolitie rijkspo
litie blijft bestaan, moet de aandacht geconcen
treerd worden op verbetering van de onderlinge 
samenwerking, zowel tussen de korpsen als tus
sen de verantwoordelijke ministeries. Grote en 
middelgrote gemeenten moeten over een eigen 
politiekorps blijven beschikken. De benedengrens 
voor een korps gemeentepolitie moet zo worden 
gekozen, dat het korps de normale politietaken 
kan vervullen. 
Ook als de eerste verantwoordelijkheid voor de 
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onderlinge bijstandsverlening wordt gelegd bij 
de lagere overheden, blijft de regering verant
woordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke 
maatregelen in gevallen waarin de orde ofveilig
heid ernstig wordt bedreigd. 

• 32 Binnenlands bestuur 

23. Na alle mislukte pogingen tot herziening van 
de bestuurlijke organisatie is het nodig, dat de 
bestaande bestuursorganen de gelegenheid krij
gen de problemen zelf op te lossen. Hiervoor 
vormt de Wet gemeenschappelijke regelingen 
een belangrijk instrument. 
De problematiek van de grote steden is zo com
plex, dat daar niet volstaan kan worden met inci
dentele maatregelen. In nauw overleg met deze 
gemeenten en de betrokken provincies dienen zij 
de mogelijkheid te krijgen de stedelijke problema
tiek met een pakket van maatregelen onder glo
baal toezicht van rijk en provincie aan te pakken. 
Daarbij moet voorkomen worden, dat deze ge
meenten blijvend in een uitzonderingspositie ge
raken. 

• 33 Lagere overheden 

24. De eigen verantwoordelijkheid van de lagere 
overheden komt nog onvoldoende tot haar recht. 
In de komende jaren zullen vooral de decentralisa
tie van rijkstaken naar de gemeenten en beperking 
van het preventieve toezicht op de lagere overhe
den extra aandacht nodig hebben. 
Anderzijds mag van de lagere overheden worden 
verwacht, dat zij niet treden in zaken die bij uitstek 
tot de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid 
behoren, zoals het geval is met het buitenlands 
beleid en de landsverdediging. 

• 34 Gemeentegrenzen 

25. De grenzen van gemeenten en provincies 
moeten worden aangepast aan zich wijzigende 
functies en omstandigheden van het betrokken 
gebied. 
Het beleid dat gericht is op streeksgewijze herin
deling van alle gebieden met gemeenten beneden 
10.000 inwoners, moet worden vervangen door 
een beleid dat beoogt duidelijke knelpunten in de 
huidige gemeentelijke indeling weg te nemen. 
Een dergelijk beleid kan het best streeksgewijs 
worden gerealiseerd, zonder daarbij uit te gaan 
van een minimum aantal inwoners als ijkpunt. 

• 35 Financiën lagere overheden 

26. De drastische bezuinigingen die door het rijk 
zijn toegepast op de uitkeringen aan de lagere 
overheden en de kostenstijgingen voor de ge
meenten als gevolg van de grote werkloosheid, 
hebben het voor de lagere overheden extra moei-
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lijk gemaakt een eigen financieel beleid te voeren . 
Daardoor zijn veel noodzakelijke investeringen 
achterwege gebleven. 
Aan de extra kortingen op de uitkeringen dient 
een eind te komen, terwijl ernst gemaakt moet 
worden met de overheveling van een groot aantal 
specifieke uitkeringen naar de algemene uitke
ring . 
De uitbreiding van het eigen belastinggebied van 
provincies en gemeenten moet zodanig worden 
gerealiseerd, dat per saldo de belastingdruk niet 
wordt verzwaard. 

• 36 Benoemingen 

27. De benoeming van burgemeesters en com
missarissen der koningin behoort bij de Kroon te 
blijven met de mogelijkheid van advisering door 
een vertrouwenscommissie . 
Bij benoemingen in niet politieke functies dient 
overeenkomstig artikel 3 van de Grondwet de 
bekwaamheid voor de functie en niet de politieke 
overtuiging van de kandidaat beslissend te zijn . 

• 37 Overheidspersoneel 

28. De overheid behoort pas over te gaan tot 
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor haar 
ambtenaren, nadat open en reëel overleg met de 
organisaties van overheidspersoneel is gevoerd. 
Zij mag pas tot eenzijdige vaststelling overgaan, 
nadat gebleken is dat ook na inschakeling van een 
onafhankelijke commissie dit overleg niet tot 
overeenstemming kan leiden . 
Een overlegstelsel zal moeten voorzien in criteria 
ter bepaling van de ru imte voor aanpassing van 
de arbeidsvoorwaarden om te voorkomen dat het 
totaal van deze voorwaarden te sterk gaat afwij
ken van de voorwaarden voor vergelijkbare func
ties in de particuliere sector. 
Door de sterke uitbreiding van de overheidstaak 
is het aantal ambtenaren, wier werk materieel 
weinig verschilt van dat van werknemers in de 
particuliere sector, sterk toegenomen . Het ver
dient aanbeveling na te gaan in hoeverre voor 
deze categorieën overheidspersoneel het gewone 
arbeidsrecht van toepassing kan worden. 
Door het arbeidsvoorwaardenoverleg meer de
centraal te doen plaatsvinden kan voorts beter 
rekening gehouden worden met de grote verschil 
len in functie-uitoefening binnen het overheids
personeel. 

• 38 Burgerlijk recht 

29. Als gevolg van de trage voortgang in de tot
standkoming van een nieuw Burgerlijk Wetboek 
heeft de wetstoepassing zich soms sterk van de 
huidige wetstekst verwijderd . 
De invoering van een zo groot mogelijk gedeelte 
van het nieuwe wetboek dient dan ook spoedig 
plaats te vinden . 
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• 39 In de afgelopen jaren is de mens als indi
vidu steeds meer in het middelpunt van de poli
tiek komen te staan. De hulp en de bescherming 
die de mens in de onderscheidene samenlevings
verbanden dient te vormen voor anderen, werd 
ondergeschikt gemaakt aan de rechten en belan
gen van het individu. Daardoor vertoont de Ne
derlandse samenleving als geheel steeds duidelij
ker ontbindingsverschijnselen. 
Het gezin, dat bij uitstek de plaats is om de komen
de generatie op haar toekomstige taak voor te 
bereiden, kreeg een vrijblijvend karakter. 
De bescherming die de wetgeving behoort te bie
den aan hen die zwak zijn, werd tot een bedreiging 
door de legalisering van abortus provocatus en 
door de uitholling van het verbod van euthanasie. 
Met medewerking van de overheid ontstond zo
doende steeds duidelijker een vacuüm in de zorg 
voor en bescherming van anderen. 
Deze probleemsituatie kan overwonnen worden 
in de erkenning dat het doel van de mensheid is 
God te dienen en de medemens tot hulp te zijn. 
Dan wordt het duidelijk dat het streven naar een 
geïndividualiseerde samenleving een volk niet 
samenbindt, maar slechts voedsel geeft voor een 
nieuwe vorm van egoïsme. Dan komt er oog voor 
de gezamenlijke taak van man en vrouw, van jong 
en oud, om de gaven die God gegeven heeft tot 
verdere ontplooiing te brengen. 
Zo'n ontwikkeling van de samenleving is ook van 
openbare betekenis. Die koers naar morgen moet 
ook de koers van de overheid zijn. Niet door de 
plaats van de burgers in te nemen, maar door in 
wetgeving en bestuur, in onderwijs, gezondheids
zorg en welzijnswerk de verdere ontplooiing van 
Gods gaven mogelijk te maken. 

• 40 Huwelijk en gezin 

30. Het gezin heeft recht op bescherming van de 
overheid. Het behoort als een eenheid te worden 
beschouwd. waarbinnen de ouders verantwoor
delijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen . 
De huidige echtscheidingswetgeving is niet ge
richt op herstel van geschonden verhouding, 
maar op ontbinding . De mogelijkheid van eenzij
dige opzegging van de huwelijksband maakt echt
genoten tot losse individuen en miskent hun geza
menlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen. 
De huidige echtscheidingspraktijk vormt hierdoor 
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een ernstige bedreiging voor de toekomst van 
onze samenleving. Het Burgerlijk Wetboek be
hoort zo te worden herzien, dat de blijvende taak 
van man en vrouw ten opzichte van elkaar en hun 
kinderen het uitgangspunt wordt. 
Echtscheiding ontheft niet van de verantwoorde
lijkheid voor de gevolgen van het huwelijk. 

• 41 Alleenstaanden 

31. De positie van mensen die al dan niet uit 
vrije keus alleenstaand zijn, vraagt de aandacht 
van de overheid. Zij hebben, wanneer zij het ou
derlijk huis ontgroeid zijn of door werk of studie 
daar niet langer kunnen blijven, evenals gezinnen 
aanspraak op zelfstandige woonruimte. Bij belas
tingen en inkomensafhankelijke tarieven en subsi
dies moet er rekening mee worden gehouden dat 
hun draagkracht doorgaans geringer is dan de 
individuele draagkracht van tweeverdieners . 

• 42 Andere samenlevingsvormen 

32. Bij de schepping heeft God het huwelijk van 
man en vrouw ingesteld. De openbare betekenis 
hiervan voor onze tijd komt tot uitdrukking in de 
wettelijke regeling van het huwelijk en van de 
rechtsgevolgen ervan. Als mensen ongehuwd 
met elkaar samenleven is dit een keuze waarvoor 
zij verantwoordelijkheid dragen. De overheid mag 
een keuze, waarbij de goddelijke instelling van 
het huwelijk wordt genegeerd, echter niet als zo
danig erkennen . Wel moet zij naar vermogen 
voorkomen dat het ongehuwd samenwonen leidt 
tot financiële bevoordeling boven het wonen in 
gezinsverband. 

• 43 Kinderen 

33. Het is van groot belang dat de opvoeding 
van de kinderen plaatsvindt door de ouders. Als 
niettemin plaatsing buitenshuis nodig is, dienen 
de ouders de mogelijkheid te hebben de opvoe
ding en verzorging overeenkomstig hun gods
dienst of levensovertuiging te doen plaatsvinden. 
De taak van de overheid ten aanzien van voorzie
ningen voor kinderopvang is beperkt tot die kinde
ren voor wie deze opvang uit medisch of sociaal 
oogpunt nodig is en in geval een alleenstaande 
ouder door het verrichten van werk buitenshuis 
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zo goed mogelijk in eigen levensonderhoud wil 
voorzien . 

• 44 Man en vrouw 

34. Met haar emancipatiebeleid streeft de rege
ring naar wat zij een machtsevenwicht tussen 
mannen en vrouwen noemt. Sleutelbegrippen 
vormen daarbij individualisering, economische 
zelfstandigheid, de vrije beschikking over het ei
gen lichaam en vrijheid in keuze voor het aangaan 
van relaties en voor het nemen van verantwoor
delijkheid voor kinderen . 
Door dit beleid , dat de trekken vertoont van een 
dwang die tot ver in de particuliere verantwoorde
lijkheden doordringt, wordt de goede ontwikke
ling van de samenleving verstoord. In zo'n goede 
ontwikkeling hebben mannen en vrouwen elk een 
gelijkwaardige plaats en verantwoordelijkheid , 
niet als losse individuen, maar gezamenlijk, elkaar 
aanvullend . 
Door in het emancipatiebeleid economische zelf
standigheid en betaalde arbeid centraal te stellen 
wordt de maatschappelijke betekenis van de op
voeding van kinderen ernstig ondergewaardeerd. 
De opvoedingsverantwoordelijkheid van de ou 
ders moet met het oog op de toekomst van de 
samenleving een centrale plaats hebben in het 
beleid van de overheid . 
Het is echter niet aan de overheid te treden in de 
manier waarop man en vrouw de zorg voor hun 
gezin vorm geven . Haar beleid moet er wel op zijn 
gericht, dat de keuze voor een volledige taak van 
de gehuwde vrouw in het gezin mogelijk blijft. 

• 45 Emancipatie-activiteiten 

35. De overheid dient mannen en vrouwen gelijk 
te behandelen. Bepalingen in wettelijke voor
schriften, waarin zonder redelijke grond onder
scheid wordt gemaakt tussen mannen en vrou
wen, kunnen vervallen . De subsidiëring van 
emancipatie-activiteiten door het rijk dient te wor
den beëindigd. Veel van deze subsidies vormen 
immers geen bijdrage aan de ontwikkeling van de 
samenleving, maar strekken ertoe bepaalde ideo
logische opvattingen over de positie van de 
vrouw breder ingang te doen vinden . Overigens 
is er geen reden ten aanzien van deze subsidies 
een centralistischer beleid te voeren dan ten aan
zien van andere subsidies, waarover de beslissing 
is overgelaten aan de lagere overheden . 
De Emancipatieraad dient te worden opgeven . Nu 
tal van externe adviesorganen als overbodig wor
den beschouwd, is het niet aannemelijk dat het 
emancipatiebeleid afzonderlijk onder de aandacht 
moet worden gebracht. Bovendien kan de visie 
van deze raad niet als representatief worden be
schouwd voor de in de samenleving bestaande 
opvattingen over emancipatie, omdat instemming 
met de aan het emancipatiebeleid van de over-
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heid ten grondslag liggende opvattingen als be
noemingsvereiste geldt. 

• 46 Openbare zeden 

36. De seksuele revolutie van de laatste tiental
len jaren heeft de goede scheppingsgave van de 
seksualiteit ontluisterd . Vooral vrouwen en meis
jes worden gemakkelijk tot voorwerpen van open
lijke exploitatie. 
Ook de verspreiding van de nieuwe ziekte AIDS 
wordt in sterke mate bevorderd door vormen van 
seksuele losbandigheid. 
De overheid, die deze ontwikkelingen veelszins 
heeft laten geworden, mag zich niet onttrekken 
aan haar verantwoordelijkheid voor de openbare 
gezondheid en zedelijkheid. Zij dient metterdaad 
op te treden tegen openlijke prostitutie en tegen 
de handel in pornografie. 
In samenwerking met particuliere organisaties 
moet zij een hulpverleningsprogramma opzetten 
om prostituées die dit wensen, een zinvolle taak 
in de samenleving te geven. 
Uit haar voorlichtingsmateriaal dient elke sugges
tie dat seksueel verkeer en huwelijk los van elkaar 
mogen worden gezien, te verdwijnen . 

• 47 Abortus provocatus 

37 . Dat thans in een groot aantal ziekenhuizen 
en klinieken met vergunning van de overheid on
geboren kinderen worden gedood, is een voortdu
rende aanklacht tegen overheid en volk . 
De overheid mag niet in deze situatie berusten, 
maar moet alles doen om het kwaad van de abor
tus provocatus te bestrijden en bescherming te 
bieden aan het ongeboren leven . Beëindiging van 
de bekostiging uit de algemene middelen en uit 
de opbrengst van sociale premies is daartoe een 
eerste stap. 
De hulpverlening aan niet-gewenst zwangere 
vrouwen en de voorlichting over de mogelijkhe
den tot hulpverlening dienen te worden uitge
breid. De Vereniging ter Bescherming van het 
Ongeboren Kind (VBOK) en andere instellingen 
die zich met deze taken belasten, hebben aan
spraak op overheidssteun zonder voorwaarden 
die deze instellingen belemmeren in hun streven 
het ongeboren leven te beschermen . 
De overheid dient erop toe te zien dat geen expe
rimenten met of handel in embryo's plaatsvinden . 
Nu het doden van ongeboren kinderen wettelijk is 
toegestaan, blijkt dat werkers in de gezondheids
zorg die aan dit doden op generlei wijze willen 
meewerken, onvoldoende rechtsbescherming ge
nieten en vanwege deze bezwa ren bij benoemin
gen worden gepasseerd. Het is de verantwoorde
lijkheid van de overheid hier wettelijke bescher
ming te bieden, als deze niet spoedig via de ge
bruikelijke rechtspositieregel ingen wordt gebo
den . 
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• 48 Euthanasie 

38. De wettelijke voorschriften inzake euthanasie 
en hulp bij zelfdoding zijn door de recente recht
spraak ernstig uitgehold. Daardoor kan ongestraft 
worden ingegrepen in het leven van mensen en 
kan in boek en blad openlijk advies worden ver
strekt over de toe te passen methoden. 
De overheid mag niet ingaan op voorstellen deze 
ontwikkeling op enigerlei wijze te legaliseren. Ook 
aan patiënten in noodsituaties moet hulp gebo
den worden, maar deze verkeert in haar tegendeel 
als zij de vorm krijgt van levensbeëindiging door 
menselijk ingrijpen. 
Ook als verdere behandeling medisch zinloos ge
vonden wordt, wordt daarmee nog geen oordeel 
gegeven over de zin van het leven van de betrok
ken mens. Dat oordeel komt slechts toe aan God, 
die het leven gaf en het tijdstip der voltooiing 
bepaalt. 
Ook door euthanasie en hulp bij zelfdoding 
slechts toe te laten in noodsituaties en als aan 
bepaalde eisen van zorgvuldigheid is voldaan, 
wordt een grens overschreden waarvoor overheid 
en medici halt moeten houden . Alleen door deze 
grens in acht te nemen bestaat de waarborg, dat 
overheid en medici naar vermogen hulp en be
scherming bieden. 
Teneinde de rechtszekerheid te herstellen is het 
van belang, dat de wettelijke bepalingen op on
derdelen worden verduidelijkt en opnieuw vastge
steld. 
Met het oog op de handhaving van de wettelijke 
voorschriften is een goede regeling nodig van de 
kennisgeving van overlijden in geval van een niet
natuurlijke doodsoorzaak. Hierbij mogen artsen 
zich tegenover de justitie niet verschuilen achter 
hun beroepsgeheim . 

• 49 Verzorgingsstaat 

39. In de verzorgingsstaat heeft de overheid tal 
van taken op zich genomen, die voordien tot de 
opdracht van de burgers behoorden . Deze over
heidszorg heeft bijgedragen tot de beschikbaar
heid van tal van voorzieningen voor velen . De 
negatieve gevolgen werden echter ook zichtbaar, 
ondermeer in de verdere uitholling van verant
woordelijkheidsbesef en van onderlinge hulpver
lening alsmede in een sterke afhankelijkheid van 
overheidszorg. 
Nu duidelijk is dat de grenzen van de beheers
baarheid en betaaibaarheid van de verzorgings
staat zijn overschreden, staan overheid en volk 
voor de taak zich opnieuw over hun verplichtin
gen te beraden . Van de overheid wordt hierbij 
zowel doortastendheid als zorgvuldigheid ge
vergd. 
Taken die particulieren even goed of beter kunnen 
verrichten, dienen te worden afgestoten of be
perkt. Regels waardoor lagere overheden, bur-
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gers, organisaties of bedrijven worden gebonden 
aan inzichten van de centrale overheid, moeten 
worden ingetrokken of vereenvoudigd. 
Maar bij dit alles is zorgvuldigheid vereist. 
Taken die worden afgestoten, kunnen dikwijls 
niet zonder meer door anderen worden overgeno
men, omdat de verbanden van vroeger niet meer 
functioneren. 
Ook een terugtredende overheid heeft de taak te 
voorkomen, dat het de zwakken in de samenle
ving aan het nodige gaat ontbreken . Zo'n over
heid kan terecht verantwoordelijk worden gesteld 
voor de ontwikkeling van de openbare samenle
ving tot eer van God. Ze moet bevorderen dat ook 
de burgers hun bijdrage daaraan leveren . 
Het streven naar een evenwichtige samenleving 
kan dan ook alleen slagen, als het gepaard gaat 
met een beleid gericht op het aanvaarden van 
zedelijke aansprakelijkheid voor elkaar, in het ge
zin en de kerk, maar ook in de organisaties en 
bedrijven . 

• 50 Voorzieningen 

40. De overheid heeft, vooral ten tijde van de 
verzorgingsstaat, tal van voorzieningen ten be
hoeve van de burgers tot stand gebracht. Aanvan
kelijk ging het vooral om voorzieningen die van 
openbare betekenis waren . Later werd het voor
zien in wensen en behoeften van burgers het crite
rium. Dit heeft echter niet geleid tot een samenle
ving waarin de burgers zich wèl bevinden . 
Uit de Bijbel weten we, dat het welzijn van de 
mens geen doel in zichzelf is, maar dat het hem 
zal wèl gaan als hij handelt naar de normen van 
de Heilige Schrift en de lof van Gods Naam als 
belangrijkste doelstelling in zijn leven ziet. 
Het voorzieningenbeleid van de overheid zal erop 
gericht moeten zijn te bevorderen dat iedere bur
ger over die voorzieningen kan beschikken die hij 
nodig heeft om zijn taak te vervullen . 
Dat betekent ook dat de omvang van de over
heidstaak ten aanzien van de onderscheidene 
voorzieningen verschillend kan zijn . Zo zal deze 
ten aanzien van het algemeen vormend onderwijs 
en ten aanzien van gezondheidsvoorzieningen 
omvangrijker zijn dan als het gaat om voorzienin
gen voor sport en recreatie. De mate waarin de 
overheid in de kosten bijdraagt, hangt hiermee 
samen. 

• 51 Gezondheidszorg 

41 . Ieder mens moet in de eerste plaats zelf zor
gen voor zijn gezondheid en is medeverantwoor
delijk voor de gezondheid van zijn naaste. Dit 
dient als uitgangspunt te worden gehanteerd bij 
het zoeken naar een nieuwe organisatie van de 
gezondheidszorg. Zelfzorg en onderlinge hulpver
lening behoren een centrale plaats te krijgen, 
waarvoor de overheid de voorwaarden kan schep
pen. 
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Het uitvoerende werk moet zo mogelijk geschie
den door particuliere instellingen met de moge
lijkheid hiervoor godsdienst of levensovertuiging 
als grondslag te kiezen, ook bij regionalisatie van 
het werk. 
In het licht van de toekomst, waarin als gevolg 
van de vergrijzing een toenemend beroep op ge
zondheidszorgvoorzieningen moet worden ver
wacht, moeten de sterk gestegen kosten in de 
hand worden gehouden. Verdere toepassing van 
budgetfinanciering en koppeling van bekostiging 
aan een systeem van planning en erkenning bie
den hiertoe mogelijkheden. 
De planning moet in de eerste plaats een zaak van 
de organisaties en instellingen voor gezondheids
zorg zelf zijn en gebaseerd zijn op minimum-nor
men, die door de overheid zijn gesteld. 
De bureaucratie in de gezondheidszorg moet zo
veel mogelijk worden teruggedrongen. 
De accentverschuiving naar de eerste-lijnszorg 
moet worden voortgezet. 
In een definitief stelsel van ziektekostenverzeke
ringen dient onderscheid te worden gemaakt tus
sen een verplichte verzekering, die de kostbare 
risico's dekt en een vrijwillige verzekering, waar
van het pakket in belangrijke mate door de verze
kerde zelf kan worden ingevuld. 
Tot het pakket van een verplichte verzekering mo
gen uitsluitend medisch noodzakelijke verrichtin
gen behoren en derhalve niet de kosten van een 
abortus provocatus of andere niet-medische ver
richtingen waartegen verzekerden principiële be
zwaren kunnen hebben. 
Zolang een dergelijk stelsel niet is gerealiseerd, 
behoort de overheid eraan mee te werken dat 
allen die in aanmerking komen voor een verzeke
ring van een standaardpakket tegen een vast ta
rief, dit zonder tariefsverhoging kunnen doen voor 
een pakket zonder principieel verwerpelijke ver
richtingen . 

• 52 Medische technieken 

42. De mogelijkheden van de medische weten
schap zijn zo sterk uitgebreid dat de vraag beant
woord moet worden of alles wat technisch en 
financieel mogelijk is ook geoorloofd en verant
woord is. Deze vraag behoort in eerste instantie 
beantwoord te worden door de medicus samen 
met de naast betrokkenen. 
De risico's van misbruik van wetenschappelijke 
kennis kunnen echter zo groot zijn, dat de over
heid geen afwachtende houding mag aannemen. 
Door de ontwikkelingen nauwlettend te volgen 
kan zij bevorderen dat nieuw verworven kennis 
wordt gebruikt om ziekten of gebreken van de 
mens te bestrijden of te verhelpen. Ook kan zij 
daardoor voorkomen dat de mens een voorwerp 
van manipulatie wordt. 
Zij behoort medische ingrepen waardoor zwan
gerschap kan ontstaan buiten de eenheid van man 
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en vrouw in het huwelijk, tegen te gaan. 
De bezwaren tegen en de problemen bij bevruch
ting in vitro (de zgn. reageerbuisbaby) zijn nog 
dermate groot, dat de overheid geen medewer
king moet verlenen aan deze vorm van hulpverle
ning. 

• 53 Patiëntenrecht 

43. Nu de inhoud van de medische ethiek veel 
minder dan in het verleden vaststaat, is een vrije 
keuze van artsen en gespecialiseerde werkers in 
de gezondheidszorg van extra belang. De regering 
dient erop toe te zien dat ook bij invoering van 
een vestigingssysteem een reële keuzemogelijk
heid verzekerd blijft. 
Een regeling van patiëntenrechten, waarin onder 
meer is voorzien in een recht op informatie en 
waarin toestemming is vereist voor het verrichten 
van medische handelingen, dient om dezelfde 
reden spoedig tot stand te komen. 
Verenigingen zoals de Nederlandse Patiëntenver
eniging (NPV) moeten de kans krijgen op te ko
men voor een gezondheidszorg waarin de be
scherming van het leven centraal staat. 

• 54 Alcohol en tabak 

44. Het sterk toegenomen alcoholisme maakt 
maatregelen tot terugdringing van het alcoholge
bruik urgent. Het voorbeeld van de overheid in 
haar eigen instellingen is daarbij van belang. In 
een nieuwe alcoholwetgeving dient terugdringing 
van het alcoholgebruik voorop te staan . 
Daarnaast moet het beleid vooral gericht zijn te
gen het alcoholgebruik in het verkeer, door jonge
ren en bij sportwedstrijden. Reclame voor alco
holhoudende dranken moet aan strengere voor
schriften gebonden worden. Het rijden onder in
vloed moet als misdrijf aangemerkt blijven. 
Met het oog op de risico's, verbonden aan het 
roken, dient de regering een beleid te voeren dat 
gericht is op terugdringing van het roken en op 
bescherming van de niet-roker. Daarbij zal ook 
getracht moeten worden te voorkomen dat niet
rokers rokers worden. 

• 55 Verdovende middelen 

45. Nog steeds gaan in ons land talloze jongeren 
geestelijk en lichamelijk te gronde als gevolg van 
het gebruik van verdovende middelen . Gevreesd 
moet worden dat de eigen strategie die Nederland 
in de strijd tegen dit kwaad volgt, ertoe heeft bij
gedragen dat de toestand in ons land ernstiger is 
dan in veel ons omringende landen. 
Het internationale karakter van de handel in ver
dovende middelen moet ertoe leiden, dat de Ne
derlandse overheid, meer dan tot nu toe, haar 
beleid afstemt op dat in andere landen. Daarbij 
dient voorkomen te worden, dat gemeentelijke 
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maatregelen inbreuk maken op dat beleid. 
Door bijstelling van het vervolgingsbeleid moet 
opgetreden worden tegen openlijke handel in zgn . 
soft drugs. Van deze handel gaat niet alleen een 
stimulans uit om de weg naar het gebruik van 
deze drugs in te slaan, maar ook wordt door het 
ongemoeid laten van deze handel de geloofwaar
digheid van het overheidsbeleid aangetast. 
De regering verleent steun aan initiatieven tot 
hulpverlening aan gebruikers van verdovende 
middelen. Zo nodig worden wettelijke voorzienin
gen getroffen om gebruikers - om huns levens 
wil - ook tegen hun wil te helpen of verder te 
helpen. 

• 56 Vrijheid van onderwijs 

46. De grondwettelijk gegarandeerde vrijheid 
van onderwijs is onmisbaar om de verantwoorde
lijkheid van de ouders voor de opvoeding en het 
onderwijs van hun kinderen inhoud te geven . De
ze vrijheid dient dan ook in de meest ruime zin te 
worden gehandhaafd . 
Pleidooien voor een meer decentrale regelgeving 
van het onderwijs moeten worden afgewezen. 
Aan de bezwaren tegen omvangrijke centrale re
gelgeving kan worden tegemoet gekomen door 
een ruimere erkenning van de eigen verantwoor
delijkheid van het bijzonder onderwijs voor de 
inrichting van het onderwijs. Het bevoegd gezag 
van een bijzondere school heeft het recht van 
personeelsleden en van (de ouders van) leerlin
gen of studenten instemming te vragen met de 
grondslag van de school. 
Democratiseringseisen zijn geen eisen van deug
delijkheid en behoren dan ook niet door de over
heid aan het bijzonder onderwijs te worden ge
steld . 
Het onderwijs mag evenmin worden gebruikt 
voor de realisering van andere politieke doelstel
lingen, zoals de gelijke behandeling van alle bur
gers in particuliere levensverbanden . 

• 57 Deugdelijkheid van het onderwijs 

47. De deugdelijkheid van het onderwijs is geen 
statisch begrip, maar een opdracht voor de scho
len om door kwalitatief goed onderwijs leerlingen 
en studenten de mogelijkheden te bieden hun 
capaciteiten te ontplooien ten dienste van de ont
wikkeling van de samenleving. 
De overheid dient door haar wetgeving en door 
het verlenen van faciliteiten te bevorderen dat de 
scholen kunnen zorg dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs . Te verlenen faciliteiten zullen er 
mede op gericht moeten zijn de scholen beter in 
staat te stellen aandacht te schenken aan de indi
viduele leerling . Onderzoek door de overheid naar 
de inhoud van het onderwijs, dat de inrichting 
van het onderwijs betreft, dient achterwege te 
blijven. 
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Meisjes en vrouwen hebben gelijke aanspraken 
op het volgen van het gewenste onderwijs als 
jongens en mannen. De overheid bevordert dat 
bestaande achterstanden op dit gebied worden 
ingelopen, zonder echter het onderwijs te gebrui
ken voor het realiseren van een overheidsemanci
patiebeleid. 
De onderwijsverzorgingsstructuur staat ten dien
ste van de scholen en is niet bedoeld om het on
derwijsvernieuwingsbeleid van de overheid te 
laten doorwerken . De scholen moeten vrij kunnen 
beslissen met welke schoolbegeleidingsdienst zij 
een relatie aangaan. 
Bijzondere scholen moeten een beroep kunnen 
doen op een schoolbegeleidingsdienst van eigen 
signatuur, ook als het gaat om een geografisch 
sterk gespreide richting, zoals de gereformeerde. 
Bij maatregelen tot verbetering van het onderwijs 
hebben verbeteringen binnen de school , zoals 
verlaging van de leerlingenschaal, prioriteit. 

• 58 Onderwijs en maatschappij 

48. Ondanks de zeer grote werkloosheid, blijkt 
in een toenemend aantal vacatures bij het be
drijfsleven onvoldoende te kunnen worden voor
zien door het aantrekken van personeel dat op de 
juiste wijze is geschoold. 
Zowel het bedrijfsleven en het onderwijs als de 
overheid hebben tot taak te werken aan een bete
re afstemming van het onderwijs op de vragen 
van de arbeidsmarkt. 
Een zelfstandig overlegorgaan van onderwijs, be
drijfsleven en overheid moet worden belast met 
het doen van voorstellen tot verbetering van deze 
afstemming . Zo nodig moet de overheid zelf ini
tiatieven nemen om her- en bijscholing van perso
nen, die in beroepen zonder toekomstperspectief 
werkzaam zijn, te bevorderen . 
In het beroepsonderwijs moet meer plaats wor
den ingeruimd voor het opdoen van praktijkerva
ring . In verband met de sterke opkomst van nieu
we technologieën moet prioriteit worden verleend 
aan opleidingen ter voorbereiding op functies in 
deze sectoren . Daarbij behoort ook de nascholing 
en omscholing van de benodigde docenten en 
van personen die bereid zijn werk in deze sectoren 
te zoeken . 

• 59 Schoolstichting en -opheffing 

49. De daling van het aantal leerlingen maakt 
opheffing en fusie van scholen onvermijdelijk. Dit 
mag niet ten koste gaan van de mogelijkheid een 
school van de gewenste inrichting binnen redelij
ke afstand te bezoeken. 
Bij een samenwerkingsschool kunnen belangrijke 
verworvenheden van de vrijheid van onderwijs 
verloren gaan . De overheid mag geen druk uitoe
fenen op bijzondere scholen om mee te werken 
aan de totstandkoming van een samenwerkings
school. 
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De laatst overgebleven school in een dorp of ge
meente moet - afhankelijk van de voorkeur van 
de ouders - een bijzondere of een openbare 
school kunnen zijn . 

• 60 Leerplicht 

50. Een verdere verlaging van de leerplichtige 
leeftijd moet als onnodig en onjuist worden afge
wezen . De eigen taak van de ouders en de speci
fieke omstandigheden van elke kleuter moeten 
ruimte laten voor de beslissing het regelmatige 
schoolbezoek later te doen beginnen . 
De partiële leerplicht, die toch al meer ontdoken 
wordt dan de volledige leerplicht, kan beter ver
vangen worden door een leerrecht in samenhang 
met maatregelen die uitzicht openen op de uitoe
fening van een beroep. 

• 61 Primair onderwijs 

51 . De basisschool moet de gelegenheid krijgen 
in de praktijk te gaan beantwoorden aan de doel
stellingen van deze school. De overheid dient ook 
om die reden terughoudend te zijn in het stimule
ren van nog weer nieuwe ontwikkelingen. 
Het schoolwerkplan dient als instrument voor de 
school om het onderwijs volgens de eigen inzich
ten naar inhoud en vorm te organiseren. De over
heid kan hierbij behulpzaam zijn, maar mag niet 
proberen een bepaalde visie op het onderwijs via 
het schoolwerkplan gestalte te geven. 
Een belangrijke opdracht voor de basisschool is 
inhoud te geven aan de zorgverbreding. Het is 
van groot belang, dat deze opdracht per school 
wordt uitgevoerd, rekening houdend met de situa
tie op de school en de mogelijkheden van de 
school. Een vermindering van het aantal verwij
zingen naar het speciaal onderwijs kan een gevolg 
zijn van de zorgverbreding, maar mag geen voor
opgezet doel zijn . 
Nu de Interimwet op het speciaal onderwijs en 
het voortgezet speciaal onderwijs in werking is 
getreden, dient het speciaal onderwijs voldoende 
ruimte te krijgen om o.a. via experimenten huidi
ge knelpunten op te lossen ten behoeve van defi
nitieve wetgeving . 
De vaststelling van programma's van eisen en 
van de vergoedingen voor de materiële voorzie
ningen moet zodanig plaatsvinden dat ook kleine 
scholen redelijk in hun behoeften kunnen voor
zien. 

• 62 Voortgezet onderwijs 

52. Een zekere herschikking van scholen voor 
voortgezet onderwijs is in verband met de daling 
van het aantal leerlingen onvermijdelijk. Hiervan 
mag echter geen gebruik worden gemaakt om de 
totstandkoming van grotere scholen af te dwin
gen, zeker niet als dit gepaard zou gaan met het 
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samengaan van scholen van verschillende rich
ting. Indien de instandhouding van een school 
nodig is in het belang van een voldoende sprei
ding naar richting, mag een verhoging van de 
getalsnorm niet doorslaggevend zijn voor ophef
fing van de school. 
Bij de aanpassing van de planprocedures moet 
worden voorkomen, dat het plan een instrument 
wordt ter uitvoering van door de overheid be
paald beleid. 
De onduidelijkheid over de gevolgen van invoe
ring van voortgezet basisonderwijs verzet zich 
tegen deze invoering over de qehele linie. Ervarin
gen met deze onderwijssoort en met een daarop 
aansluitende tweede fase, opgedaan door scholen 
die daarvoor kiezen, zullen moeten worden benut 
bij de meer definitieve besluitvorming over de 
toekomst van het voortgezet onderwijs . Ondertus
sen zal de Wet op het voortgezet onderwijs waar 
nodig aangepast moeten worden teneinde te zij
ner tijd te kunnen beoordelen of voor verbetering 
van het voortgezet onderwijs een nieuwe struc
tuur nodig is dan wel of de verbeteringen binnen 
de bestaande structuur kunnen worden aange
bracht. 

• 63 Hoger onderwijs 

53. Met de inwerkingtreding van de Wet op het 
hoger beroepsonderwijs zal deze onderwijssoort 
definitief behoren tot het hoger onderwijs. Dat 
opent nieuwe mogelijkheden voor de ontwikke
ling van het hoger beroepsonderwijs. Een goede 
samenwerking tussen wetenschappelijk onder
wijs en hoger beroepsonderwijs is noodzakelijk, 
maar hierbij mag het eigen karakter van beide 
soorten tertiair onderwijs niet uit het oog worden 
verloren. 
De instellingen voor hoger onderwijs dienen na 
de ingrijpende maatregelen van schaalvergroting, 
taakverdeling en concentratie de gelegenheid te 
krijgen het onderwijs aan te passen aan de nieuwe 
situatie, zonder opnieuw met ingrijpende opera
ties van de overheid te worden geconfronteerd. 

• 64 Hoger beroepsonderwijs 

54. Bij het beleid inzake het hoger beroepson
derwijs dient het feit centraal te staan dat het hier
bij grotendeels gaat om bijzonder onderwijs dat 
aan particuliere initiatieven ontsproten is. Het toe
zicht op dit onderwijs moet zich dan ook beperken 
tot de kwaliteit van het onderwijs, zodat maximale 
vrijheid bestaat bij de invulling van het lespro
gramma. 
Bij de financiering moet rekening worden gehou
den met een volwaardige plaats voor kleinere 
scholen met een eigen karakter. 
De openbare betekenis, die ook aan een tweede 
fase bij het hoger beroepsonderwijs moet worden 
toegekend, brengt met zich mee dat het redelijk is 
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dat de kosten van het instandhouden van een 
infrastructuur voor dit type onderwijs voor reke
ning van de overheid komen. 

• 65 Wetenschappelijk onderwijs 

55. Voor het behoud van het niveau van het we
tenschappelijk onderwijs is een volwaardige 
tweede-fase-opleiding van onschatbare beteke
nis. De bekostiging van de tweede fase is een 
eerste verantwoordelijkheid voor de overheid. 
Samenwerking met en medefinanciering door het 
bedrijfsleven behoeven echter niet te worden uit
gesloten. 
Het systeem van voorwaardelijke financiering van 
het universitaire onderzoek is voor verbetering 
vatbaar. Daarbij moet met name gewaakt worden 
tegen bureaucratisering. Naast het gewenste na
tionale onderzoekbeleid dienen de instellingen 
zoveel mogelijk vrijheid te hebben voor het voe
ren van een eigen onderzoekbeleid. 
Ook bij de besteding van de overige middelen 
dient de vrijheid van de instellingen te worden 
vergroot. Een flexibele salariëring en het verwer
ven van contractresearch dienen tot de mogelijk
heden te behoren. Bij taakverdeling tussen de 
instellingen wordt zoveel mogelijk rekening ge
houden met het eigen karakter van bijzondere 
instellingen. 
De doelmatigheid van het bestuur van instellin
gen voor wetenschappelijk onderwijs zal nauwlet
tend in het oog moeten worden gehouden. Voor
komen moet worden dat het streven alle partici
panten te betrekken bij het bestuur de bestuurs
kracht van de instellingen opnieuw ondermijnt. 
Van de mogelijkheid op grond van arbeidsmarkt
overwegingen een numerus fixus in te stellen 
moet met terughoudendheid gebruik worden ge
maakt. Op langere termijn moet de capaciteit van 
de verschillende studierichtingen worden afge
stemd op de behoefte. Wanneer voor een bepaal
de studierichting de belangstelling de capaciteit 
overtreft, dient de selectie voor de toelating plaats 
te vinden op inhoudelijke gronden. Het systeem 
van gewogen loting is hiervoor een gebrekkig 
instrument. 

• 66 Kosten en studiefinanciering 

56. Het belang dat studenten hebben bij het vol
gen van veelal kostbaar hoger onderwijs, 
rechtvaardigt een substantiële eigen bijdrage in 
de kosten van dit onderwijs. 
Het beginsel van hoger onderwijs voor velen 
vergt echter een passend studiefinancieringsstel
sel voor alle categorieën tertiair onderwijs. Voor 
een volledige ouderonafhankelijkheid van de stu
dent is in verband met de taak van de ouders inza
ke het levensonderhoud van hun kinderen geen 
aanleiding. 
Een systeem waarbij aan studenten een basis-
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beurs wordt" verleend met een veronderstelde 
ouderbijdrage afhankelijk van het gezinsinkomen 
van de ouders, is aanvaardbaar. Rentedragende 
leningen verstrekt aan de student kunnen een 
verdere aanvulling bieden op zijn inkomen. Daar
bij dienen wel waarborgen te bestaan dat de 
schuld redelijkerwijs valt af te lossen. 

• 67 Volwasseneneducatie 

57. Nu de hoeveelheid vrije tijd toeneemt en 
bestaande kennis snel veroudert, neemt de vol
wasseneneducatie snel in betekenis toe. In over
leg met het bedrijfsleven moeten vormen van 
betaald educatief verlof worden ontwikkeld. 
Programma's voor volwasseneneducatie moeten 
zoveel mogelijk door particuliere instellingen in 
overleg met betrokkenen worden verzorgd. De 
overheid kan in de bekostiging bijdragen, als de 
programma's van belang kunnen zijn voor de ont
wikkeling van de samenleving. 
Gelegenheid moet worden geboden voor het ver
zorgen van cursussen en opleidingen op basis 
van godsdienst of wereldbeschouwing . 
De Open Universiteit moet primair tweede-kans
onderwijs verzorgen . Er dienen mogeliji'heden te 
komen voor samenwerking met regionale studie
centra op basis van godsdienst of wereldbeschou
wing. 

• 68 Welzijn 

58. Aangezien de eerste verantwoordelijkheid 
voor het welzijn van de burgers niet bij de over
heid maar bij de burgers zelf ligt, is de taak van 
de overheid beperkt. Als het gaat om welzijns
voorzieningen die van openbare betekenis zijn, 
kan de overheid voorwaardenscheppend en aan
vullend bezig zijn. Deze taak moet echter worden 
uitgeoefend in nauwe samenhang met hetgeen 
de burgers zelf doen. Voor de centrale overheid 
liggen hier slechts geringe mogelijkheden. Het 
beleid dient dan ook te zijn gericht op decentrali
satie naar de gemeenten, gepaard gaande met 
overheveling van rijksmiddelen naar het gemeen
tefonds. Aan een afzonderlijke Welzijnswet voor 
dit doel is geen behoefte. 
Omdat welzijn geen neutraal begrip is, maar ver
band houdt met de uitvoering van de goddelijke 
opdracht, is het van belang dat instellingen die 
zich met een vorm van welzijnsbehartiging bezig
houden, eveneens dienstbaar willen zijn aan het 
vervullen van deze opdracht. 
Vervanging van christelijke instellingen door zgn. 
algemene instellingen leidt tot een vermindering 
van de kwaliteit van het welzijnswerk en behoort 
door de overheid niet te worden nagestreefd. 

• 69 Subsidies 

59. Veel vormen van welzijnswerk worden ver-
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richt dank zij subsidiëring op grote schaal door de 
overheid. Het voortbestaan en de inrichting van 
dit werk zijn daardoor sterk afhankelijk geworden 
van de prioriteiten die de overheid stelt. 
Deze situatie kan een directe bedreiging voor het 
werk vormen. Het is daarom van groot belang, 
dat gesubsidieerde instellingen minder van over
heidssubsidie afhankelijk worden. Particuliere in
stellingen dienen gedragen te worden door een 
ruime kring van belangstellenden of sympathisan
ten, die bereid zijn zich in te zetten voor het werk 
van de instelling. Als dat gebeurt kan met recht 
bezwaar aangetekend worden tegen overheids
voornemens zich in te laten met het functioneren 
van gesubsidieerde instellingen. Te subsidiëren 
activiteiten moeten in ieder geval mede van open
bare betekenis zijn. Als subsidiegelden worden 
aangewend voor activiteiten die niet in overeen
stemming zijn met het Nederlandse recht of met 
voor de openbare samenleving geldende, aan de 
Bijbel ontleende normen, behoort subsidie gewei
gerd of ingetrokken te worden. Dit is bijv. het ge
val bij het tolereren van gebruik van of handel in 
verdovende middelen, het adviseren tot toepas
sing van abortus provocatus en het onttrekken 
van kinderen aan de ouderlijke macht. 

• 70 Gesubsidieerde instellingen 

60. Ook bij gesubsidieerde instellingen ligt de 
verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bin
nen de instellingen bij de bestuursorganen. De 
overheid draagt echter een zekere medeverant
woordelijkheid voor de rechtmatige en doelmati
ge besteding van subsidiegelden. 
Als het aandeel van de overheidsbijdrage in de 
middelen van een instelling relatief groot is, mag 
de overheid dan ook verlangen dat de instelling 
ervoor zorgt, dat de gebruikers hun wensen en 
opvattingen over de gang van zaken binnen de 
instelling kenbaar kunnen maken en dat ingedien
de klachten serieus worden behandeld. 
De overheid mag geen eisen stellen, waardoor 
organisaties op geestelijke grondslag worden ge
hinderd in het handhaven van de eigen identiteit 
van deze organisaties. 

• 71 Ouderen 

61. De behoefte aan voorzieningen voor oude
ren is niet in de eerste plaats afhankelijk van een 
bepaalde leeftijd, maar van de persoonlijke om
standigheden van de oudere. De overheid kan 
hiermee rekening houden bijv. door de mogelijk
heid van flexibele pensionering te bevorderen, 
maar ook door maatregelen waardoor ouderen 
zolang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. 
Opneming in een verzorgings- of verpleegtehuis 
dient pas plaats te vinden als de mogelijkheden 
om, zonodig met inschakelen van ambulante 
hulpverlening, zelfstandig te blijven wonen uitge-
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put zijn. De keuze tussen een verzorgings- of ver
pleegtehuis moet niet beïnvloed worden door 
een verschillende manier van bekostiging. Voor
uitlopend op een meer op elkaar afgestemde ma
nier van bekostiging kunnen experimenten met 
een gecombineerd verzorgings- en verpleegte
huis worden gestimuleerd. Zoveel mogelijk moet 
worden voorkomen, dat opneming leidt tot een 
gedwongen duurzaam gescheiden leven van echt
genoten. Het is van groot belang, dat ouderen 
kunnen kiezen voor opneming in een tehuis van 
eigen geestelijke signatuur. Bij de planning door 
lagere overheden moet erop worden toegezien, 
dat ook groeperingen op godsdienstige grondslag 
deze mogelijkheid bezitten, waar nodig met over
schrijding van de grenzen van gemeente of pro
vincie. 
Door belastingfaciliteiten kan tegemoet gekomen 
worden aan jongeren die persoonlijke of materië
le hulp verlenen aan ouderen, die anders een be
roep op hulp of bijstand ten laste van de overheid 
zouden kunnen doen. 

• 72 Gehandicapten 

62. Ook mensen met een handicap hebben van 
God de taak ontvangen hun talenten te gebruiken. 
In het overheidsbeleid dienen gehandicapte men
sen dan ook slechts een aparte plaats in te nemen, 
indien en voorzover hun handicap daartoe aanlei
ding geeft. 
De overheid houdt in haar beleid rekening met 
het zelfstandig functioneren van mensen met een 
handicap, zoals zelfstandige huisvesting en toe
gankelijkheid van het openbaar vervoer. 
Voor veel gehandicapten is de band met het gezin 
van extra betekenis. Om het gezin in staat te stel
len deze extra functie te vervullen, dienen goede 
mogelijkheden voor hulp te worden geboden, 
onder meer in de vorm van gezinsbegeleiding, 
onderwijs en dagvoorzieningen. 
Over maatregelen die van belang kunnen zijn voor 
gehandicapten, dient de overheid goed overleg te 
voeren met de ouderverenigingen en andere or
ganisaties van en voor gehandicapten. 
Het behoort tot de taak van het bedrijfsleven ook 
gehandicapten de mogelijkheid te bieden, be
roepsarbeid te verrichten . Vanwege de waarde 
die het verrichten van arbeid voor gehandicapten 
heeft en de extra problemen die zij ondervinden 
bij het zoeken van een passende functie, heeft de 
overheid een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor de werkvoorziening voor gehandicapten. 
Het volumebeleid in de sociale werkvoorziening 
mag er dan ook niet toe leiden, dat gehandicapten 
die kunnen werken, daarvan uitgesloten worden. 
Prenataal onderzoek zal soms uitsluitsel kunnen 
bieden over de aanwezigheid van een handicap 
bij het ongeboren kind. Medewerking door de 
overheid aan een dergelijk onderzoek zal uitslui
tend mogen worden verleend, indien deze plaats-
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vindt met het oog op een eventuele behandeling 
van de handicap. 
Toepassing van abortus provocatus op grond van 
een aangetoonde handicap dan wel van euthana
sie op gehandicapte kinderen na hun geboorte, 
grijpt in in het leven van door God geschapen 
mensen en ondermijnt de acceptatie door en de 
integratie in de samenleving van gehandicapte 
personen. De overheid moet deze levensbedrei
gende handelingen tegengaan. 

• 73 Jongeren 

63. De toekomst van de jeugd wordt in sterke 
mate bepaald door de opvoeding, het onderwijs 
en de werkgelegenheid. Een goed jeugdbeleid zal 
dan ook de eenheid in het gezin bevorderen en de 
plaats van het gezin in de samenleving versterken. 
Onderwijs en vorming dienen enerzijds zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de opvoeding thuis en 
anderzijds voor te bereiden op de toekomstige 
taak van de jongeren in de samenleving. Door 
middel van tijdige en regelmatige beroepskeuze
voorlichting moet ernaar gestreefd worden, dat 
de onderwijskeuzen zo goed mogelijk afgestemd 
zijn op de perspectieven die de arbeidsmarkt 
biedt. 
In het meerjarig ontwikkelingsplan dat de over
heid in overleg met werkgevers en werknemers 
opstelt, zal een aparte plaats moeten worden in
geruimd voor een jeugdwerkplan. Behalve maat
regelen die de werkgelegenheid stimuleren, die
nen daarin ook plannen voor te komen die jonge
ren een betere toegang tot de arbeidsmarkt ver
schaffen . Daarbij kan onder meer worden gedacht 
aan groeibanen voor jongeren, aan gedeeltelijke 
betrekkingen in combinatie met een gedeeltelijke 
uitkering en aan betaald educatief verlof voor 
jong-volwassenen. 
Als een dergelijk algemeen jeugdbeleid wordt 
gevoerd, kan het specifieke jeugdbeleid beperkt 
blijven tot die jongeren die extra problemen on
dervinden, zoals jongeren die geen werk kunnen 
krijgen en jongeren behorende tot etnische min
derheden. 

• 74 Bijstand 

64. Omdat steeds meer mensen gebruik maken 
van de Algemene Bijstandswet, is het noodzake
lijk het karakter van deze wet als sluitstuk van de 
sociale voorzieningen te benadrukken. 
Uitgangspunt moet blijven de eigen verantwoor
delijkheid voor het voorzien in het levensonder
houd van zichzelf en de directe naasten . 
De zgn. sollicitatieplicht vloeit hieruit voort, maar 
bij de hantering ervan moet rekening gehouden 
worden met de individuele omstandigheden en 
mogelijkheden. De sollicitatieplicht behoort niet 
tot de gehuwde vrouw te worden uitgebreid . 
Met een gestegen draagkracht als gevolg van het 
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voeren van een geheel of gedeeltelijk gezamenlij
ke huishouding, moet rekening worden gehou
den. 
Ook in geval van echtscheiding blijft de verant
woordelijkheid ten opzichte van elkaar bestaan en 
dient zoveel mogelijk verhaal op de voormalige 
kostwinner plaats te vinden. 
De wet behoort ruimere mogelijkheden te openen 
voor bijdragen van particulieren in de kosten van 
financiële hulpverlening. 
Om te voorkomen dat bijstandsgelden terechtko
men bij personen voor wie zij niet zijn bestemd, 
is een goede controle op de aanvragen en de uit
keringen noodzakelijk. In dat kader is het goed, 
dat de gemeenten ook enig financieel belang heb
ben bij een goede wetsuitvoering . 

• 75 Dienstverlening 

65. De maatschappelijke dienstverlening en de 
gezinsverzorging dienen te worden verzorgd door 
particuliere instellingen. Daarbij is het van groot 
belang dat het karakter van deze instellingen aan
sluit bij de geestelijke overtuiging van de persoon 
of het gezin, waaraan hulp wordt verleend. Decen
tralisatie en samenwerking mogen niet ten koste 
gaan van de identiteit van de instellingen. 
Gemeentelijke sociale diensten die te maken krij
gen met behoeften aan maatschappelijke dienst
verlening, moeten deze niet zelf verstrekken, maar 
desgewenst bemiddelen bij het verkrijgen van 
dienstverlening door een particuliere instelling. 
In de maatschappelijke dienstverlening is behalve 
voor professionele hulpverlening ook een ruime 
plaats voor vrijwilligerswerk. 

• 76 Minderheden 

66. De aanwezigheid van honderdduizenden 
burgers met andere culturele achtergronden, 
maakt Nederland nog niet tot een multiculturele 
samenleving. De Nederlandse taal en cultuur heb
ben diepe wortels in de geschiedenis van ons 
volk. Evenals in het verleden het geval was, on
dergaan taal en cultuur de invloed van nieuw ge
vestigden uit andere culturen. Een multiculturele 
samenleving zou echter voor geen enkele bevol
kingsgroep herkenbaar zijn. 
Leden van minderheidsgroepen die wettig in ons 
land verblijven, hebben recht op hulp bij de oplos
sing van de extra problemen waarvoor zij staan. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de 
grote verschillen in herkomst van deze minder
heidsgroepen. Voor de behartiging van hun be
langen en het overleg met de overheid moeten zij 
desgewenst van eigen organisaties gebruik kun
nen maken. 
Vooral als de culturele verschillen gepaard gaan 
met grote godsdienstige verschillen, is het van 
belang dat door middel van goede voorlichting 
een keuze bevorderd wordt tussen uiteindelijke 
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opneming in en aanpassing aan de Nederlandse 
samenleving en een tijdelijk verblijf in Nederland 
in het perspectief van remigratie. De keuze dient 
te allen tijde de keuze van de wettig hier verblij
vende vreemdeling zelf te zijn ; de overheid kan 
hierbij behulpzaam zijn . 
Het is tegenover deze vreemdelingen niet verant
woord hen gescheiden van hun gezin in ons land 
te laten verblijven. Medewerking aan gezinsher
eniging in Nederland is dan ook billijk, als de be
trokken werknemer beschikt over een vaste werk
kring en passende woonruimte kan krijgen . 
De Zuid molukkers hebben recht op een specifieke 
behandeling in het kader van het minderhedenbe
leid van de regering . Een eigen orgaan, dat reële 
mogelijkheden voor inspraak krijgt, is een terech 
te wens van deze bevolkingsgroep. 
Zuidmolukkers die dit wensen, dienen zoveel mo
gelijk de gelegenheid te krijgen in elkaars nabij
heid te blijven wonen. Waar nodig moeten facili
teiten worden verleend voor de verzorging van 
bejaarden en de opvang van jongeren in eigen 
kring. 
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• 77 In een lange reeks van jaren heeft in ons 
land het sociaal -economisch beleid in het teken 
gestaan van het verhogen van het materië~e wel
vaartsniveau . Dit beleid met zijn beperkte blikveld 
ging hand in hand met een beleid gericht op een 
verdere neutralisering van de openbare samenle
ving . Het nationaal-christelijke karakter van de 
samenleving werd mede daardoor ernstig aange
tast. De laatste jaren tonen ons het failliet van dat 
beleid : een staatsschuld van honderden miljarden 
guldens en honderdduizenden werklozen. De cri 
sis waarin wij zijn geraakt, is dan ook veel meer 
dan alleen een financiële crisis. Teveel wordt de 
indruk gewekt dat een herstelbeleid gelijk is aan 
sanering van de overheidsfinanciën. Met dank
baarheid mag worden geconstateerd dat met deze 
sanering een begin is gemaakt. Maar als er niet 
meer gebeurt dan dat, dreigen we daarna weer 
op dezelfde toe r verder te gaan. Na de maatschap
pij-kritische generatie van de jaren rond 1970 
treedt dan een nieuwe jonge generatie aan, voor 
wie de eigen carrière en het consumptieve gen~t 
de hoogste waarden in het leven zijn. Zc;>nder radi
cale koerswijziging dreigen de fouten Uit het verle
den te worden herhaald. Daarom kiest het GPV 
voor een beleid dat de burgers kan uittillen boven 
hun eigen belang en hun groepsbelang. Funda
m enteel voor een ander beleid is de erkenning 
dat God de uiteindelijke eigenaar is van al het 
geschapene, en dat de mens met dat geschape~.e 
in Zijn dienst en tot Zijn eer werkzaam moet zIJn . 
In het beleid dient daarom niet het materiële wel 
zijn van de burger centraal te staan, maar de vraag 
hoe overheid en burgers elk voor een eigen deel 
werkzaam kunnen zijn aan die grote opdracht: de 
ontplooiing van de schepping tot Gods eer. 
Die ontwikkelingstaak dient voorop te staan en 
andere doeleinden dienen daaraan ondergeschikt 
te zijn . Het is beschamend voor ons land en volk 
dat op dit moment zo velen noodgedwongen aan 
de kant moeten blijven staan bij het uitvoeren van 
die taak. Centraal in het GPV-beleid staat daarom 
een veelomvattend werkgelegenheidsprogram, 
waardoor velen weer betrokken kunnen worden 
bij de uitvoering van de nationale taken. 
Hieronder is nader uitgewerkt de inhoud van zo'n 
program en de financiële voorwaarden waaron
der zo'n program kan worden uitgevoerd. 
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Door ontwikkelings
arbeid tot eer van God 

• 78 Een meerjarig ontwikkelingsplan 

67. Ondanks enig herstel van onze economie is 
nog geen einde gekomen aan de stagnatie in de 
ontwikkeling van de samenleving . De werkloos
heid is nog onaanvaardbaar hoog, de investerin
gen hebben een grote achterstand opgelopen en 
urgente werken van openbare betekenis worden 
niet of slechts op kleine schaal gerealiseerd . Bo
vendien is de financiële situatie van de overheid 
ongunstig, onder meer vanwege de nog voortdu 
rend stijgende rentelasten en de ingetreden da
ling van de aardgasbaten . 
Het hoge consumptieniveau werd in ons land be
reikt ten koste van het milieu, de scholing van de 
beroepsbevolking en het onderhoud van huizen, 
steden, dorpen en wegen. 
Onder deze omstandigheden vindt het GPV het 
de taak van de regering op korte termijn een 
meerjarig ontwikkelingsplan aan de Staten-Gen~
raai aan te bieden, dat erop gericht is de stagnatie 
in de ontwikkeling van de samenleving te door
breken en God eer te geven voor de resultaten die 
daarbij worden verkregen . . 
Voorgesteld wordt daarom in de komende kabi
netsperiode jaarlijks een bedrag uit te trekken van 
2 miljard ten behoeve van genoemd ontwikke-
lingsplan . . . 
Daarmee kunnen activiteiten worden gefinancierd 
in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing, 
de verbetering van de infrastructuur, ten behoeve 
van het openbaar vervoer, de bodemsanering, 
het natuur- en landschapsbeheer en de energiebe
sparing . Een in te stellen commissie zal aan het 
begin van de kabinetsperiode de prioriteiten aan
geven voor de keuze van deze projecten. 
Een tweede hoofdelement van dit meerjarig ont
wikkelingsplan zal moeten worden gevormd door 
maatregelen ter verbetering van de werking van 
de arbeidsmarkt. 
Daarvoor is in de eerste plaats nodig een goed 
inzicht in de samenstelling van de arbeidsreserve. 
Op korte termijn dient daarom een onderzoek te 
worden uitgevoerd dat duidelijkheid geeft over 
de capaciteiten van langdurig werklozen . Daarna 
kan worden gestart met een gericht programma 
voor om-, her- en bijscholing . Tevens zal dit on
derzoek duidelijk dienen te maken in hoeverre het 
arbeidsaanbod wordt gevormd door de vraag 
naar meer dan één volledige arbeidsplaats per 
echtpaar. 
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Een derde hoofdelement van het meerjarig ont
wikkelingsplan dient te worden gevormd door 
uitbreiding van de persoonlijke dienstverlening . 

• 79 Regionale ontwikkeling 

68. Hoewel als gevolg van de economische re
cessie de werkloosheid in vrijwel het gehele land 
hoog is, moet in het kader van het regionaal be
leid aandacht geschonken blijven worden aan de 
gebieden met een structureel hoge werkloosheid. 
De overheidstaak hierin is in principe drieledig . 
Zij kan investeringsfaciliteiten geven voor bedrij
ven die in dergelijke regio's aanvullende investe
ringen wensen te doen. De Investerings Premiere
geling (IPR) is hiertoe een bevredigend instrument 
geweest en verdient daarom te worden gehand
haafd . Wel zal ervoor dienen te worden gewaakt 
dat dit instrument niet onhanteerbaar wordt, 
doordat men er teveel tegelijk mee wil bereiken. 
Belangrijk is ook dat de overheid zelf investeert in 
infrastructurele voorzieningen. In het bijzonder 
als deze niet alleen van regionale betekenis zijn, 
maar ook een nationaal belang vertegenwoordi
gen . Te denken valt hierbij aan het doortrekken 
van de Zuiderzeespoorlijn naar Drachten en Gro
ningen, aan een vaste oeververbinding over de 
Westerschelde, aan infrastructuur voor moderne 
communicatietechnieken en aan vervoersverbin
dingen die de nationale grenzen overschrijden, 
zodat grensregio's geen eindpunt meer zijn . 
Tenslotte dienen nieuwe vestigingen van rijks
diensten zo mogelijk plaats te vinden in gebieden 
met een economisch zwakke structuur. 

• 80 Arbeid en arbeidsduur 

69. Het verrichten van arbeid is nodig met het 
oog op het levensonderhoud en de ontplooiing 
van de mens alsmede voor de ontwikkeling van 
de samenleving. Deze arbeid is opdracht, die de 
mens dankzij Christus' verlossingsarbeid tot eer 
van God en tot hulp van de naaste mag uitvoeren . 
Er mag dan ook niet in worden berust, dat gezon
de mensen niet zelf voor het levensonderhoud 
van zichzelf en hun gezin kunnen zorgen . 
Het is een belangrijke taak voor bedrijfsleven, 
sociale partners 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 arbeid op de 
plaatsen waar dit mogelijk is (zowel tegen beta
ling als onbetaald) . 
Arbeidsduurverkorting kan ertoe bijdragen dat 
minder mensen gedwongen werkloos zijn, maar 
ze leidt niet tot de noodzakelijke vergroting van 
de werkgelegenheid . 
Ze moet dan ook niet worden opgelegd door de 
regering, maar zoveel mogelijk op ondernemings-
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of bedrijfstakniveau worden overeengekomen en 
ingevuld . 
Voorkomen moet worden dat een vorm van ar
beidsherverdeling ertoe leidt, dat gezinnen en 
alleenstaanden niet meer in eigen levensonder
houd kunnen voorzien door het uitoefenen van 
één volledige betrekking. Om een eerlijker verde
ling van het beschikbare werk over gezinnen en 
alleenstaanden te bevorderen, verdienen specifie
ke maatregelen de steun van de overheid, onder 
meer door in haar eigen personeelsbeleid het 
voorbeeld te geven. Hierbij kan worden gedacht 
aan het aanbieden van groeibanen voor jongeren, 
betaald educatief verlof en koppeling van arbeids
duurverkorting aan scholingsprogramma's als
mede aan het stimuleren van het beschikbaar 
komen van deeltijdbanen, in het bijzonder voor 
personen die hiervoor een volledige betrekking 
willen opgeven. De mogelijkheid dient te worden 
heropend volledige betrekkingen bij voorrang te 
doen vervullen door hen die kostwinner zijn voor 
zichzelf of mede voor anderen. 
Ter bevordering van een betere werking van de 
arbeidsmarkt is het van belang, dat aan de ge
westelijke arbeidsbureaus en andere regionale en 
lokale instellingen voor de arbeidsvoorziening 
meer bevoegdheden worden toegekend bij de 
uitoefening van hun taak om vraag naar en aan
bod van arbeid op elkaar af te stemmen. 

• 81 Werkgelegenheid 

70. Een gezond bedrijfsleven met een goed pro
duktie-apparaat en een produktiepakket, dat is 
afgestemd op de nationale en internationale be
hoeften voor de middellange termijn, is een voor
waarde voor herstel en behoud van de werkgele
genheid. 
Van bijzondere betekenis is daarbij, dat voldoende 
wordt geïnvesteerd in onderzoek, vernieuwing en 
ontwikkeling van nieuwe technologieën . 
De overheid heeft hierbij vooral een voorwaar
denscheppende taak. Voortgegaan moet worden 
met het verminderen van overbodige regelgeving 
en het vereenvoudigen van procedures. Het be
perkt houden van het renteniveau zal positieve 
gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. Waar 
mogelijk verleent de overheid medewerking aan 
exportbevordering en onderzoek. 
Voor directe steun van de overheid aan het be
drijfsleven bestaan slechts beperkte mogelijkhe
den . Zij dient mede daarom slechts te worden 
verleend aan die bedrijven en bedrijfstakken, die 
het meest bijdragen aan de ontwikkeling van de 
samenleving. Aan structureel verliesgevende be
drijven wordt als regel geen steun verleend. 
De Wet Investeringsrekening, die is ingevoerd in 
een tijd van neergaande conjunctuur, is in deze 
tijd niet het meest geëigende instrument en kan 
dan ook geleidelijk worden vervangen door ande
re investeringsfaciliteiten, waarbij gedacht kan 
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worden aan een verhoging van de bestaande af
trekregelingen in de vermogensbelasting, een 
herinvoering van vervroegde afschrijvingsmoge
lijkheden en aan speciale investeringsfaciliteiten 
voor het midden- en kleinbedrijf. Tevens kunnen 
de investeringen worden gestimuleerd door ge
richte opdrachten van de overheid voor veelbelo
vende projecten. 
In de sector van de dienstverlening zijn nog vele 
onvervulde behoeften. Een hoog niveau van 
dienstverlening komt de kwaliteit van de samenle
ving ten goede. 
Door de zeer hoge loonkosten is dienstverlening 
vrijwel onbetaalbaar geworden. Door een beheer
ste ontwikkeling van het loonniveau en door een 
vermindering van collectieve lasten op de loon
som kan het verrichten van diensten in onze sa
menleving financieel weer beter mogelijk worden. 
Daarom wordt voorgesteld de BTW op dienstver
lening te verlagen naar het 5%-tarief. Om dit kos
ten neutraal te kunnen doen, zal dit tarief een be
scheiden verhoging moeten ondergaan. 

• 82 Investeringen 

71. Voor de verdere ontwikkeling van de samen
leving is uitbreiding van de investeringen een 
eerste vereiste. De overheid heeft hierbij - naast 
het stimuleren van investeringen door het be
drijfsleven - een eigen verantwoordelijkheid, 
voorzover het de totstandkoming van projecten 
betreft welke van directe betekenis zijn voor de 
openbare samenleving. 
Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen van de 
overheid en een zekere verzadiging van de be
hoeften aan investeringen in sectoren als sport, 
recreatie en sociaal-cultureel werk is het niveau 
van de overheidsinvesteringen tot een minimum 
gedaald. In de komende jaren dienen extra midde
len beschikbaar te worden gesteld door investe
ringen in sectoren waarin grote achterstanden en 
behoeften bestaan, zoals de stadsvernieuwing, 
het woningonderhoud, de bodemsanering, de 
vernieuwing van rioleringsstelsels en de infra
structuur voor telecommunicatie en informatica. 
Enkele van deze projecten, die voor de ontwikke
ling van de samenleving van bijzondere betekenis 
zijn, dient de regering aan te merken als nationale 
ontwikkelingsprojecten, waarvoor afzonderlijke 
middelen worden gereserveerd. In het bijzonder 
bij deze projecten dient zij duidelijk te maken dat 
de overheid hiermee God publiek wil eren. Zij 
moeten met overredingskracht worden gepresen
teerd, waarbij alle betrokkenen worden opgeroe
pen zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid 
mede in te zetten voor de realisering van de pro
jecten. 
Nu de Deltawerken tot een afronding komen, is 
het van groot belang dat de kennis en ervaring 
die bij deze werken zijn opgedaan niet verloren 
gaan, maar worden aangewend voor nieuwe ont
wikkelingsprojecten in binnen- en buitenland. 
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• 83 Midden- en kleinbedrijf 

72. Door zijn flexibiliteit en vermogen tot ver
nieuwing kon het midden- en kleinbedrijf belang
rijk bijdragen tot behoud en herstel van werkgele
genheid. De overheid dient dit vermogen onder 
meer door een terughoudende regelgeving en 
door haar fiscaal beleid te bevorderen. De zelf
standigenaftrek blijft daarom onverminderd van 
belang, maar mag geen vergaarbak worden voor 
allerlei nevendoelstellingen van de belastingwet
gever. 
Voor de werkgelegenheid in het midden- en klein
bedrijf is een beheerste loonkostenontwikkeling 
van bijzonder belang. Deze kan door de overheid 
bevorderd worden door de werkgeverspremies 
zo laag mogelijk te houden. 
Daarnaast kan de overheid hulp bieden in bijzon
dere omstandigheden, zoals bij het starten of 
beëindigen van een onderneming, het verkennen 
van exportmarkten e.d. In samenwerking met de 
desbetreffende bedrijven zelf wordt de beunhaze
rij naar vermogen bestreden. 
Er dient een fiscale lastenverlichting te komen in 
geval van bedrijfsopvolging. 
Omdat veel soorten van kleine ondernemingen 
ook een sociale functie hebben in verband met de 
persoonlijke dienstverlening, verdient de scholing 
van voldoende vakbekwaam personeel de nodige 
aandacht. 

• 84 Landbouw 

73. De Nederlandse land- en tuinbouw is zowel 
nationaal als internationaal van grote betekenis. 
Daarom is de instandhouding van een kwalitatief 
goede en in assortiment gevarieerde land- en 
tuinbouw belangrijk. 
Teneinde de Nederlandse positie zowel op de 
Europese als op de wereldmarkt te kunnen hand
haven en waar mogelijk te verbeteren, dient veel 
aandacht te worden geschonken aan kwaliteits
verbetering, automatisering, kostenverlaging en 
omschakeling naar produkten waarvoor een goe
de markt bestaat. Het moet ook in de toekomst 
mogelijk blijven dat een goed geoutilleerd gezins
bedrijf voldoende middelen van bestaan in de 
land- en tuinbouw vindt. Overheidssteun aan 
voorlichting, onderzoek en onderwijs kan daaraan 
bijdragen. 
Voor een goede bedrijfsuitoefening is duidelijk
heid over de toekomstige positie van het bedrijf 
noodzakelijk. Van de overheid mag gevraagd wor
den spoedig duidelijkheid te verschaffen over de 
positie van de landbouw in relatie tot andere func
ties, in het bijzonder de bescherming van natuur 
en landschap en de recreatie. 
In de landbouw komen nog steeds praktijken en 
verordeningen voor, die bedrijfsgenoten achter
stellen op grond van het feit dat zij niet aangeslo
ten zijn bij een bepaalde organisatie. In het kader 

GPV: 82-84 

v, 
d 
ri 
d 
d 

• 

Vi 

Zé 

W 

v; 
A 
t G 
bi 

• 
7! 
tL 
s( 

gl 
s( 
la 
v; 
E 
t e 
in 
pi 
d, 
ZE 

• 
71 

Vi 

rE 

te 
w 
o' 
Pi 

2 



van de heroverweging van taken en functies van 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties op agra
risch terrein dient ook aan deze praktijk, die tekort 
doet aan de geestelijke vrijheid, een eind te wor
den gemaakt. 

• 85 Volumebeleid veeteelt 

74. De rundvee-, varkens- en pluimveehouderij 
zijn door de maatregelen van de afgelopen jaren 
sterker aan banden gelegd dan vrijwel elke andere 
bedrijfstak. Zowel de superheffing als de Interim
wet beperking varkens- en pluimveehouderij dra
gen het karakter van noodmaatregelen, die zo 
spoedig mogelijk vervangen dienen te worden 
door meer definitieve voorzieningen. 
Daarbij moet in het bijzonder aandacht worden 
besteed aan de bedrijven in gebieden die zowel 
met de superheffing als met de maatregelen ter 
beperking van het mestoverschot te maken heb
ben. 
In de definitieve wettelijke regeling ter beperking 
van het mestoverschot, die spoedig en gefaseerd 
zal moeten worden ingevoerd, moet ook rekening 
worden gehouden met de effecten op het milieu 
van kunstmest en andere meststoffen. 
Aan de bedrijfsvoorlichting komt een belangrijke 
taak toe bij de uitoefening van een verantwoorde 
bedrijfsvoering. 

• 86 Europese landbouw 

75. De grote overproduktie van veel land- en 
tuinbouwprodukten in de Europese Gemeen
schappen leidt reeds jaren tot een situatie die op 
gespannen voet staat met de opdracht Gods 
scheppingsgaven optimaal te gebruiken . Neder
land dient daarom te ijveren voor het stabiliseren 
van de landbouwuitgaven in de begroting van de 
Europese Gemeenschappen, zonder dat dit leidt 
tot een onaanvaardbare inkomensachteruitgang 
in deze bedrijfstak. De Europese Gemeenschap
pen moeten in overleg met andere industrielan
den streven naar stabilisatie van de voedselprij
zen op de wereldmarkt. 

• 87 Tuinbouw 

76. Nu de glastuinbouw sterk afhankelijk blijft 
van energieprijzen waarop de Nederlandse rege
ring weinig of geen invloed kan uitoefenen, dient 
het beleid zich te richten op stimulering van maat
regelen, die het energieverbruik beperken of het 
gebruik van alternatieve energiebronnen bevor
deren. Hierbij valt te denken aan de toepassing 
van warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
rest- en afvalwarmte. Daarnaast verdienen ook de 
teelt van fruit en van nieuwe tuinbouwprodukten 
waarvoor een goede markt bestaat, steun van de 
overheid bij het verwerven van een zelfstandige 
positie op de markt. 
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• 88 Bosbouw 

77. De oppervlakte bos in Nederland ligt-zowel 
gelet op de economische functie ervan als op de 
betekenis voor natuur, landschap en recreatie -
ver beneden de behoefte. Een geleidelijke uitbrei
ding is dan ook noodzakelijk. 
Aangezien particuliere exploitatie veelal niet ren
dabel is, kan een overheidsbijdrage in de investe
ringskosten dit doel helpen realiseren. 

• 89 Visserij 

78. Met het oog op de continuïteit in de zeevisse
rij is het noodzakelijk, dat voor een aantal vissoor
ten in Europees verband per land quota worden 
toegekend. Daarbij dient rekening gehouden te 
worden met de bijzondere betekenis die de visse
rij heeft voor de desbetreffende gemeenten en 
regio's in ons land en met de ervaringen met het 
benutten van de quota in vorige jaren. Pogingen 
om nieuwe visserijmogelijkheden te verkrijgen 
buiten de Europese wateren verdienen ondersteu
ning. 
De rentabiliteit van de ondernemingen kan voorts 
verbeterd worden door modernisering en sane
ring van de vloot (zonder cé,lpaciteitsuitbreiding) 
en door kwaliteitsverbetering van de vis aan 
boord. Waar zich mogelijkheden voordoen tot 
uitbreiding van de schelpdierencultuur, dienen 
deze te worden benut. 

• 90 Overheidsuitgaven 

79. Het uitgavenbeleid dat de overheid vooral in 
de jaren zeventig heeft gevoerd, heeft geleid tot 
een enorme schuldenlast, die ook bij een gunstige 
economische ontwikkeling nog geruime tijd zal 
toenemen. Tegelijkertijd zullen de aardgasbaten 
voor de overheid dalen. 
Om op termijn weer te komen tot normale finan
ciële verhoudingen, noodzakelijk voor verder eco
nomisch herstel, moet het financieringstekort van 
de overheid in de komende kabinetsperiode terug 
naar ongeveer 4,5% van het nationale inkomen. 
Dat betekent een tekortreductie met gemiddeld 
3/4% per jaar. Dit percentage kan iets hoger zijn, 
als de economische groei hoger uitvalt dan de 
verwachte 2% per jaar; het kan lager zijn als de 
economische groei tegenvalt. Dit tempo is on
danks de reeds hoge staatsschuld verantwoord 
vanwege het hoge structurele spaaroverschot en 
het grote overschot op de lopende rekening van 
de betalingsbalans. Om dit doel te bereiken is een 
stringente beheersing van de overheidsuitgaven 
een eerste vereiste, terwijl het totaal van de over
heidsuitgaven verder moet worden beperkt. Daar
bij dienen uitgaven die rechtstreeks voortvloeien 
uit de eerste taak van de overheid te worden ont
zien. 
Als eerste overheidstaken gelden - overeenkom-
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stig hetgeen daarover in dit program is vermeld
de zorg voor de binnen- en buitenlandse veilig
heid, de handhaving van de rechtsorde en de rea
lisering van een meerjarig ontwikkelingsplan. 
In de voorbije periode zijn de belangrijkste bezui
nigingen bereikt door fors te snoeien in de sociale 
zekerheidsuitgaven, de rechtspositie van het over
heidspersoneel en de uitkeringen aan lagere over
heden. De departementale begrotingen werden 
relatief ontzien. Daarom zal in de komende kabi
netsperiode het accent van de bezuinigingen die
nen te liggen bij de departementale uitgaven. 

• 91 Sociale zekerheid 

80. Na een reeks van ingrepen in het stelsel van 
sociale zekerheid in de afgelopen jaren, dient een 
nieuw stelsel voor langere tijd en onder wisselen
de omstandigheden hanteerbaar te blijven. De 
eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en 
werknemers dient hierin meer dan in het bestaan
de stelsel tot gelding te komen. Dit kan door de 
verplichte sociale zekerheid bij het ontstaan van 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te beper
ken tot een sociale-zekerheidsuitkering op het 
minimumniveau. Daarnaast dienen mogelijkhe
den te worden geschapen voor het vrijwillig aan
vullend verzekeren met wettelijke garanties voor 
de mogelijkheden van toetreding tot deze aanvul
lende verzekeringsvormen. 
Het stelsel moet mede zijn gericht op een snelle 
herintreding in het arbeidsproces. Werken met 
behoud of met behulp van uitkering biedt daartoe 
in principe goede mogelijkheden. 
De erkenning van gezinsverantwoordelijkheden 
dient een integraal onderdeel te zijn van een 
nieuw stelsel van sociale zekerheid. Een aparte 
wet op gezinstoeslagen past daarbij niet, omdat 
daarin de gezinsverhouding met één kostwinner 
slechts als een uitzondering zou gelden. Afgewe
zen wordt de gedachte dat vanaf enig jaar ieder 
individu van 18 jaar en ouder in het eigen levens
onderhoud zal dienen te voorzien. 
De netto-uitkering op het minimumniveau be
hoort in een vaste verhouding te staan tot het 
netto-minimumloon. De hoogte van beide volgt 
jaarlijks de ontwikkeling van het nationale inko
men per hoofd. 
Ten behoeve van arbeidsongeschikten met een 
restcapaciteit moet aanvullend beleid worden ont
wikkeld teneinde voldoende mogelijkheden te 
scheppen voor het verkrijgen van werk. 
De invoering van een nieuw stelsel van sociale 
zekerheid dient gepaard te gaan met goede over
gangsmaatregelen, waardoor rekening gehouden 
wordt met eerder opgebouwde rechten en voor
komen wordt dat de inkomens van uitkeringsge
rechtigden in snel tempo lager worden. 
De koopkrachtuitkeringen aan de echte minima, 
die aanvankelijk voor één jaar waren bedoeld, 
dienen ter vermijding van schokeffecten geleide-
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lijk te worden verminderd. In de fiscale sfeer kun
nen alternatieven worden gevonden om kostwin
ners aanvullend tegemoet te komen. 
Na de ingrijpende bezuinigingen op de kinderbij
slag liggen verdergaande bezuinigingen hier niet 
voor de hand. Een inkomens-afhankelijke kinder
bijslag wordt afgewezen. 
Bij de algehele herziening van de Weduwen- en 
wezenwet dient speciaal aandacht te worden be
steed aan de positie van weduwnaars met jonge 
kinderen. 
Zolang nog geen nieuw stelsel van ziektekosten
verzekeringen is ingevoerd, dienen uit het zieken
fondspakket in ieder geval alle verstrekkingen te 
worden verwijderd, die niet behoren tot de directe 
ziektekosten, zoals de kosten van voorbehoedmid
delen, sterilisatie en abortus provocatus. 

• 92 Belastingen 

81. De totale belastingdruk en in het bijzonder 
de belasting op het inkomen kan niet verder wor
den verhoogd. Noodzakelijk is wel een versoepe
ling van de progressielijn in de inkomstenbelas
ting onder gelijktijdige vereenvoudiging van het 
aftrekpostensysteem. 
Indien er zich mogelijkheden voordoen voor be
lastingverlichting dient voorrang te worden ver
leend aan reductie van de marginale tarieven die 
ontstaan indien inkomensafhankelijke uitkeringen 
worden verkregen. 
Bij een vereenvoudiging van de tarieflijn moet 
echter een eventuele integratie van de premiehef
fing volksverzekeringen en de belastingheffing 
worden afgewezen, omdat dit het verzekeringska
rakter van de volksverzekeringen te zeer zou aan
tasten. 
Bij de bepaling van de draagkracht van de belas
tingplichtige wordt rekening gehouden met het 
totale gezinsinkomen. Het belastingstelsel dient 
niet van invloed te zijn op de keus voor het alleen
verdienerschap of een tweeverdienerssituatie. De 
huidige toeslagen op de belastingvrije som, die 
speciaal ten goede komen aan tweeverdieners, 
dienen vooral in deze tijd met een tekort aan gele
genheid tot betaald werk zo snel mogelijk te ver
dwijnen. 
Om progressievoordelen van tweeverdieners ten 
opzichte van alleenverdieners te compenseren 
verdient de invoering een een extra tariefaftrek 
voor kostwinners aanbeveling. Op langere termijn 
kan echter worden gewerkt aan de invoering van 
een splitsingsstelsel, waarbij een gelijke toebede
ling van het totale gezinsinkomen aan de beide 
echtgenoten het uitgangspunt vormt. 
Gestreefd dient te worden naar een uniform BTW
tarief voor goederen en naar een verlaagd tarief 
voor diensten. 
Een aanzienlijke reductie van de overdrachtsbe
lasting betekent voor het bedrijfsleven een ge
deeltelijke compensatie voor het verlies aan WIR-
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premies op bedrijfsgebouwen, betekent voor de 
werknemers een vergroting van de mobiliteit en 
kan stimulansen geven voor de ingestorte wo
ningmarkt. 

• 93 Inkomens 

82. Een belangrijke voorwaarde voor het welsla
gen van een meerjarig ontwikkelingsplan is dat 
ook in de komende jaren de ontwikkeling van de 
loonkosten gematigd blijft. De eerste verantwoor
delijkheid hiervoor berust bij werkgevers en werk
nemers. 
Door een koppeling van het minimum-niveau aan 
het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking 
in de komende kabinetsperiode kan een belangrij
ke bijdrage worden geleverd aan de matiging van 
de loonkosten . De overheid dient echter in haar 
eigen personeelsbeleid het voorbeeld te geven en 
alle groepen in de samenleving op te wekken een 
vergelijkbare matiging te betrachten. 
Daarbij moet duidelijk worden gemaakt, dat de 
matiging ook bijdraagt aan economisch herstel, 
bijv. doordat er nieuwe investeringen door moge
lijk worden gemaakt. Inkomensmatiging alleen 
voor arbeidsduurverkorting is daarentegen demo
tiverend en leidt als regel onvoldoende tot nieuwe 
werkgelegenheid. 
Als belangrijke afwijkingen in bepaalde sectoren 
het matigingsbeleid in gevaar brengen, kan de 
overheid niet zonder de wettelijke mogelijkheid 
om in te grijpen. 
Het inkomen van het actieve en het gepensioneer
de overheidspersoneel is in de afgelopen periode 
sterk achtergebleven bij dat van het personeel in 
de marktsector. De mogelijkheden om op deze 
uitgavenposten nog verder te bezuinigen zijn 
daarom zeer gering. 
Bijzondere aandacht van de overheid blijft nodig 
voor de inkomens van hen die met één inkomen 
een gezin moeten onderhouden. Zo nodig treft zij 
voor deze groepering aanvullende fiscale voorzie
ningen. 

• 94 Pensioenen 

83. Met voorrang moet worden gewerkt aan de 
reeds lang in het vooruitzicht gestelde wetgeving 
ter heling van de pensioenbreuk. 
Gepensioneerden dienen te kunnen meebeslissen 
over het beleid van pensioenfondsen. 
De mogelijkheid van waardevaste pensioenen, 
door het beperkt toestaan van het uitgeven door 
pensioenfondsen van geïndexeerde leningen 
(bijv. voor grondaankoop). dient te worden nage
gaan . Dit is mede in het belang van de huidige 
generatie werkenden, voor wie gezien de toene
mende vergrijzing een goede pensioenvoorzie
ning een terechte zorg is. 
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• 95 Inflatie 

84. Het is van grote nationale betekenis dat de 
regering de geldontwaarding tegengaat. De ver
dere terugdringing van het financieringstekort 
van de overheid en het afzien van monetaire fi
nanciering leveren hiertoe belangrijke bijdragen. 

• 96 Fraudebestrijding 

85. Het slijtend normbesef in onze samenleving 
komt mede tot uiting in de grote schaal waarop 
financiële verplichtingen jegens de overheid wor
den ontdoken of ontweken. De opsporing van dit 
kwaad dient te worden geïntensiveerd, onder 
meer door de instelling van fraudebestrijdings
teams. Bij ontdekking dient het behaalde finan
ciële voordeel ruimschoots te worden verhaald. 
Door middel van voorlichting dient het idee duide
lijk te zijn dat het hier gaat om een maatschappe
lijk kwaad waarop zware sancties staan. Door mid
del van regelmatige controle wordt nagegaan in 
hoeverre aan de belasting- en premieplicht wordt 
voldaan. 
De invoering van een sociaal-fiscaal nummer kan 
een effectief instrument zijn voor fraudebestrij
ding . De automatisering bij de belastingdienst 
moet mede daarom met kracht worden voortge
zet. Optimale coördinatie tussen de fiscus, justitie 
en bedrijfsverenigingen is noodzakelijk om de 
fraude in te dammen. 

• 97 Ondernemingsrecht 

86. De bestaande Wet op de ondernemingsra
den blijkt in de praktijk onvolkomenheden te ken
nen. De regelingen zijn te gedetailleerd en mede 
daardoor onduidelijk. Een duidelijker regeling van 
het instellen van beroep bij één instantie is nood
zakelijk. 
Een wettelijke regeling dient de minimum-voor
waarden te bevatten voor de betrokkenheid van 
de werknemers bij de gang van zaken in de onder
neming, waaraan bij overeenkomst uitbreiding 
kan worden gegeven. Voorkomen moet echter 
worden dat het instemmings- en adviesrecht van 
de ondernemingsraad wordt uitgehold door on
derlinge overeenkomsten tussen de onderne
mingsleiding en vakorganisaties. 
Er is behoefte aan meer mogelijkheden voor de 
ondernemingsraden om de toegekende bevoegd
heden ook daadwerkelijk uit te oefenen. Scholing 
en vorming van ondernemingsraadsleden is daar
bij van belang . Bij de toekenning van faciliteiten 
hiervoor dienen ook vormingsinstituten op basis 
van godsdienst of geestelijke overtuiging betrok
ken te worden, als cursisten daarvan gebruik wil
len maken. 
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• 98 Collectieve acties 

87. Werkstaking en andere collectieve acties, al 
dan niet tijdens de looptijd van een collectieve 
arbeidsovereenkomst, zijn ondeugdelijke instru
menten in het overleg tussen werkgevers en werk
nemers. Mede om deze reden is het nodig dat 
reëel overleg wordt gevoerd over arbeidsvoor
waarden en -omstandigheden. Er dienen regelin
gen te komen voor de oplossing van geschillen 
door middel van bemiddeling of arbitrage. Werk
weigering kan slechts geboden zijn in de uitzon
derlijke situatie dat doorwerken in strijd zou zijn 
met Gods gebod. 
Politieke stakingen moeten in een rechtsstaat zo
als Nederland als onwettige acties tegen de over
heid scherp worden veroordeeld en tegengegaan. 
Wie deelneemt aan collectieve acties behoort 
hiervoor persoonlijk verantwoordelijk te worden 
gesteld, ongeacht of hij het doet op advies of met 
instemming van een organisatie. 
Het is mede de taak van de overheid erop toe te 
zien, dat werkwilligen geen hinder of financieel 
nadeel ondervinden van dergelijke acties. 
Op de overheid rust de bijzondere plicht om te 
zorgen voor de goede voortgang van de uitoefe
ning van haar taak. Zij mag de rechtmatigheid 
van collectieve acties van ambtenaren niet laten 
afhangen van een eventuele rechterlijke uitspraak, 
maar moet zelf maximale wettelijke garanties bie
den dat haar ambtsuitoefening onder alle omstan
digheden kan plaatsvinden. 

• 99 Natuur 

88. Alle schepselen zijn door God, zowel afzon
derlijk als in een systematisch geheel, met Zijn 
wijsheid gemaakt en getuigen van Zijn macht. 
Voor, de taak die de mens heeft ten opzichte van 
de wereld en die daarop wonen, is inzicht in dit ' 
samenhangend geheel noodzakelijk. De overheid 
heeft hierbij tot taak een harmonische ontwikke
ling te bevorderen en te waken voor de bescher
ming van de natuur tegen onverantwoorde aan
tasting, onder meer door wetgeving en door het 
verlenen van steun aan instellingen die op dit 
gebied werkzaam zijn . 
Plannen voor de uitvoering van werken dienen , 
vergezeld te gaan van een zorgvuldige afweging 
van vóór- en nadelen, met name met het oog op 
de waarde van natuur en landschap. 
Indien de uitvoering van werken leidt tot aantas
ting van natuurlijke waarden, zal deze aantasting 
zoveel mogelijk moeten worden gecompenseerd 
door gelijkwaardige natuurlijke waarden. 
Betreft de aantasting waardevolle onvervangbare 
levensgemeenschappen, dan brengt de verant
woordelijkheid tegenover de Schepper met zich 
mee, dat ernstig overwogen moet worden de 
voorgenomen maatregelen niet te realiseren . 
Bijzondere aandacht is nodig voor de bescher-
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ming van de uitzonderlijke waarden van waterrij
ke gebieden, zoals de Waddenzee, de Biesbosch 
en de Grevelingen. Een Waddenwet kan voor de 
Waddenzee het benodigde instrumentarium ver
schaffer;. 

• 100 Landschap 

89. De landschappelijke waarde van ons land 
wordt vooral bepaald door de verscheidenheid 
van landschappen. Deze verscheidenheid dient 
gehandhaafd en waar mogelijk versterkt te wor
den, zonder dat dit tot verstarring moet leiden. 
Als de uitvoering van werken tot aantasting van 
landschappelijke waarden leidt, moet een zorgvul
dig besluii: ook maatregelen inhouden tot inpas
sing van het werk in het landschap of zonodig tot 
aanpassing van het landschap door middel van 
landschapsbouw. 
Het karakter van veel landschappelijk waardevolle 
gebieden wordt bedreigd door het achterwege 
laten van voldoende onderhouds- en beheers
werk. Voorzover de hoge kosten hiervan de oor
zaak vormen, verdient een rijksbijdrage in de kos
ten aanbeveling. Ook de uitvoering van gemeen
schapstaken met behoud van uitkering of met 
behulp van uitkeringsgelden en de inschakeling 
van vrijwilligers onder deskundige leiding, kun
nen die problemen verlichten. 

• 101 Milieu 

90. In voorgaande jaren is veel aandacht besteed 
aan de totstandkoming van een uitgebreid scala 
van milieuwetten. Urgent is thans de totstandko
ming van een algemene milieukaderwet. 
De'aandacht zal in de komende jaren verder moe
ten worden gericht op de handhaving van de mi
lieuwetgeving. Daarvoor is een betere coördinatie 
nodig tussen de vergunningverlenende en de con

.trolerende instanties en het openbaar ministerie. 

• 102. Water, bodem en lucht 

91. Bij de bestrijding van waterverontreiniging 
is inmiddels belangrijke voortgang geboekt. Toch 
valt ook op dit terrein nog veel te verbeteren. In 
de komende jaren zullen grote investeringen die
nen te worden gedaan in een nieuwe generatie 
waterzuiveringsinstallaties en in rioleringswerken 
ter vervanging van verouderde rioleringen. 
Bij de schoonmaak van de zwaar verontreinigde 
bodem is sprake van een grote achterstand. Ook 
in de komende jaren zal daarom met prioriteit 
aandacht moeten worden geschonken aan de sa
nering van de bodem. AI het mogelijke zal moeten 
worden gedaan om de kosten te verhalen op de 
veroorzakers van de verontreiniging. 
Een ernstige mate van verontreiniging doet zich 
in sommige streken voor met betrekking tot het 
grondwater of de onderwaterbodems van grote 
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wateren. Het behoort tot de taak van de overheid 
hierbij preventief en sanerend op te treden. 
De verontreiniging van de lucht stelt ons voor 
nieuwe problemen, met name in de vorm van 
zure neerslag. Om dat verschijnsel zoveel moge
lijk terug te dringen dienen aan nieuwe elektrici
teitscentrales en andere verontreinigende bron
nen (zoals de chemische industrie) zeer strenge 
emissienormen te worden gesteld, terwijl be
staande centrales en industrieëh in de loop van 
een aantal jaren aan normen moeten gaan vol
doen, die de normen van nieuwe centrales en 
industrieën benaderen . Nederland dient binnen 
de Europese Gemeenschappen initiatieven te ne
men ter bestrijding van zure neerslag. In dat kader 
verdient met name de verzuring door het autover
keer de aandacht. 

• 103 Afval 

92. Het beleid van scheiding aan de bron wordt 
ter beheersing van de afvalstroom met kracht 
voortgezet. De mechanische scheidingsmethoden 
dienen verder te worden verfijnd. Een uitbreiding 
van het aantal soorten afval dat opnieuw kan wor- · 
den gebruikt, moet worden gestimuleerd. 
Het onderzoek naar de mogelijkheid van verwer
king van thans als niet-verwerkbaar aangemerkte 
stoffen dient te worden geïntensiveerd. Om de 
mogelijkheid van verwerking voor de toekomst 
open te houden moeten niet-verwerkbare stoffen 
beheersbaar worden opgeslagen . . 
Het principe 'de vervuiler betaalt' blijft het voor
naamste uitgangspunt bij de bestrijding van de 
kosten die het milieubeleid met zich meebrengt. 
De vervanging van het huidige verbrokkelde hef
fingensysteem door een meer doelmatig systeem 
van heffingen verdient aanbeveling, ook al zou 
daarmee een geringe inbreuk op het hiervoor ver
meide principe noodzakelijk zijn . Toepassing van 
dit principe dient echter altijd met de nodige zorg
vuldigheid te geschieden en mag niet leiden tot 
onrechtvaardige situaties met onaanvaardbare 
gevolgen voor een bedrijf of bedrijfstak. Over
heidshulp is dan noodzakelijk. Overigens kan een 
verzekeringsplicht in bepaalde gevallen de risico's 
beperken. 

• 104 Energie 

93. Voor een goede voortgang van de ontwikke
ling van de samenleving is een ongestoorde ener
gievoorziening tegen zo stabiel mogelijke prijzen 
van groot belang. Om beide redenen is het ge
wenst het energie-aanbod zoveel mogelijk naar 
soort te spreiden. 
Het verminderde verbruik van fossiele brandstof
fen dat optreedt bij een brede spreiding van het 
energie-aanbod, heeft tevens positieve invloed 
op het leefmilieu. 
In de toekomst zal de elektriciteitsbehoefte minder 
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door olie en meer door kolen en kernenergie moe
ten worden gedekt. Ook na de beslissing tot de 
bouw van enkele kerncentrales dient daarom ver
der te worden gewerkt aan de voorbereiding van 
de totstandkoming van nieuwe centrales, die al
leen al noodzakelijk zijn ter vervanging van be
staande centrales. De keuze tussen kolen en kern
energie zal daarbij afhankelijk worden gesteld 
van een afweging van de milieu bezwaren die aan 
beide vormen verbonden zijn. De aanvaardbaar
heid als noodoplossing van langdurige boven
grondse opslag van kernafval neemt niet weg, dat 
het onderzoek naar een definitieve oplossing voor 
verwerking en/of opslag in nationaal en interna
tionaal verband moet worden voortgezet. 
Er zijn nog voldoende mogelijkheden om ook in 
de komende jaren een besparing van betekenis 
op het energieverbruik te bewerkstelligen. Primair 
moet daarbij worden gedacht aan projecten van 
warmtekrachtkoppeling, het benutten van rest
en afvalwarmte en een isolatieprogramma van 
bestaande woningen en bedrijfspanden. 
Het opwekken en het gebruik van niet-fossiele 
energiebronnen dient te worden aangemoedigd. 
Ruime mogelijkheden dienen voorhanden te zijn 
om overtollige capaciteit van decentraal opge
wekt vermogen (bijv. windenergie) aan het open
bare net te leveren. Het onderzoek naar de toepas
singsmogelijkheden van kernfusie dient onver
minderd te worden voortgezet. 

• 105 Reorganisatie nutsvoorzieningen 

94. Ter bevordering van een optimale energie-
. inzet is een reorganisatie van de energiedistribu
tie gewenst. Hierbij dient gestreefd te worden 
naar regionale bedrijven, waarbinnen de distribu
tie van elektriciteit, gas en warmte is geïntegreerd. 
Met name in dicht bevolkte gebieden verdient 
een intergemeentelijke organisatie op basis van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen de voor
keur boven een provinciale organisatie. 
Nagegaan moet worden in hoeverre ook de pro
duktie en distributie van drinkwater geïntegreerd 
moet worden in dergelijke bedrijven. 
Als rechtsvorm van deze bedrijven heeft de struc
tuur-NV de voorkeur, waarvan de gemeenten in 
de regio aandeelhouders zijn . Afgezien van een 
redelijke vergoeding voor kapitaalverstrekking 
behoren deze bedrijven geen uitkeringen te doen 
aan de deelnemende gemeenten. 
Eventuele winsten komen ten goede van de ver
bruikers. 

• 106 Ruimtelijke ontwikkeling en 
landinrichting 

95. De snelle veranderingen die zich in de sa
menleving voordoen, stellen ook speciale eisen 
aan de ruimtelijke ontwikkeling. In plaats van ge-
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detailleerde plannen bestaat behoefte aan meer 
globale plannen, die op eenvoudige wijze kunnen 
worden aangepast aan zich wijzigende omstan
digheden. Zo kunnen schema's en plannen op 
rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau goede 
instrumenten vormen voor een christelijke ont
wikkelingspolitiek. 
Hierin worden de volgende prioriteiten gesteld: 

de verbetering van het woon- en leefklimaat in 
de binnensteden en dorpen; 
de bescherming van natuur en landschap, in 
samenhang met de ontwikkelingsmogelijkhe
den voor het bedrijfsleven en de landbouw; 
het stimuleren van de werkgelegenheid, in het 
bijzonder in regio's die sterk achterblijven. 

Wonen, werken en recreëren moeten niet node
loos van elkaar worden gescheiden . Werkgele
genheidscentra en recreatiegebieden dienen 
daarom zo dicht mogelijk bij bevolkingsconcen
traties te worden gesitueerd . Hierdoor kunnen 
forensisme en recreatieverkeer worden beperkt. 
De Landinrichtingswet biedt een geschakeerd in
strumentarium om te komen tot verbetering van 
de inrichting van het landelijk gebied. Bij de ur
gentiebepaling, het opnemen op het voorberei
dingsschema en de planvorming moeten de be
hoeften van het gebied en de wensen van de inge
landen centraal staan. Bij het samenstellen van 
landinrichtingscommissies moet in de eerste 
plaats worden gelet op deskundigheid en betrok
kenheid bij het gebied en niet op het lidmaatschap 
van een bepaalde organisatie. Bij de planvorming 
moeten zo concreet mogelijke afspraken worden 
gemaakt over de uitvoering van de werken. 

• 107 Stad en platteland 

96. Goed onderhoud van bestaande woningen 
en stads- en dorpsvernieuwing vormen belangrij
ke voorwaarden voor de zo noodzakelijke verbete
ring van het woon- en leefklimaat in de binnenste
den en dorpen. De nieuwbouw van woningen 
dient vooral in deze gebieden plaats te vinden. 
Daarbij dient echter te worden voorkomen, dat de 
financiële gevolgen van gewijzigd rijksbeleid wor
den afgewenteld op gemeenten die eerder een 
taakstelling ontvingen als groeikern of groeistad. 
Terwille van de leefbaarheid van kleine kernen is 
het van belang, dat de elementaire voorzieningen 
op korte afstand beschikbaar zijn. Personen die 
economisch of sociaal aan een kern gebonden 
zijn, moeten de mogelijkheid hebben in die kern 
te wonen. 

• 108 Volkshuisvesting 

97. Het volkshuisvestingsbeleid moet zich in 
steeds sterkere mate richten op de kwaliteit van 
de woningen en woonomgeving en minder op 
het aantal woningen, meer op vernieuwbouw dan 
op nieuwbouw van woningen. 
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Bevordering van het eigen woningbezit kan daar
aan bijdragen. Dit kan onder meer worden verwe
zenlijkt door verkoop van huurwoningen aan de 
bewoners die daarvoor op grond van hun inko
men in aanmerking komen, alsmede door het 
verlenen van een (bij voorkeur eenmalige) bijdra
ge in de stichtingskosten van een nieuwe woning. 
Mede met het oog op de zeer grote werkloosheid 
in de bouwsector dient de daling in de nieuw
bouw van woningen gepaard te gaan met extra 
inspanningen in de stads- en dorpsvernieuwing, 
de woningverbetering en de monumentenzorg. 
De nog voortdurende stijging van de subsidies 
voor het bestaande woningbestand moet zo spoe
dig mogelijk tot staan komen. Met aanpassing 
van de huren aan de werkelijke stichtings- en ex
ploitatiekosten moet worden verder gegaan. 
Een bijzondere verantwoordelijkheid heeft de 
overheid voor de huisvesting van burgers die op 
bepaalde woningen aangewezen zijn en niet in 
staat zijn deze zonder overheidssteun te verwer
ven ofte bewonen, zoals ouderen, grote gezinnen 
en mensen met bepaalde handicaps. 
In het huisvestingsbeleid moet voorts prioriteit 
worden verleend aan de huisvesting van gezinnen 
en oudere alleenstaanden alsmede van die jonge
ren die door hun werk of studie zelfstandig moe
ten wonen. 

• 109 Stads- en dorpsvernieuwing 

98. Op het gebied van stads- en dorpsvernieu
wing is sprake van een grote achterstand. De ver
paupering in veel stadsdelen en woonkernen, die 
hiervan een gevolg is, staat haaks op een noodza
kelijke ontwikkeling van de samenleving. Het inlo
pen van deze achterstand dient daarom een be
langrijk bestanddeel te vormen van het op te stel
len meerjarige ontwikkelingsplan. Provincies en 
gemeenten hebben hierbij een belangrijke taak. 
De gemeentebesturen dienen terzake initiatieven 
te ontwikkelen in nauw overleg met in het betrok
ken gebied gevestigde bedrijven en particulieren. 
Deze kunnen worden gestimuleerd bepaalde acti
viteiten zelf binnen het kader van een bestem
mings- of stadsvernieuwingsplan ter hand te ne
men. 
Teneinde via stads- en dorpsvernieuwing een zo 
groot mogelijke bijdrage te leveren aan de ontwik
keling van de samenleving dient zo'n vernieuwing 
- waar mogelijk - gepaard te gaan met structuur
verbeterende voorzieningen voor het bedrijfsle
ven, het verkeer en vervoer en de recreatie. 

• 110 Verkeersveiligheid 

99. De veiligheid van de weggebruikers behoort 
centraal te staan in het verkeersbeleid. Het Natio
naal Plan Verkeersveiligheid, dat in nauw overleg 
met provincies en gemeenten regelmatig wordt 
bijgesteld, biedt hiervoor een goede basis. 
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Bij de aanleg en reconstructie van wegen verdient 
het uit de weg ruimen van knelpunten die gevaar 
opleveren voor de verkeersveiligheid prioriteit. 
Extra aandacht blijft nodig voor de veiligheid van 
fietsers en voetgangers. 
Stimulering van langzaam verkeer voor verplaat
singen over korte afstand is noodzakelijk. Daarbij 
moet er wel voor worden gezorgd, dat de belang
rijkste voorzieningen goed bereikbaar zijn, ook 
voor ouderen en gehandicapten. 
Zowel door voorlichting als door controles moet 
duidelijk zijn, dat de verkeersregels voor het snel
verkeer en voor het langzaam verkeer in het be
lang van de veiligheid van ieder moeten worden 
gehandhaafd. 

• 111 Openbaar vervoer 

100. Met het oog op het grote ruimtebeslag van 
een ongenormeerd aanbod van gemotoriseerd 
particulier vervoer en de milieuschadelijke gevol
gen daarvan behoort een beleid tot bevordering 
van het openbaar vervoer de nodige aandacht te 
krijgen. Een hoog voorzieningenniveau, een goe
de dienstverlening, bestrijding van vandalisme 
en van zwartrijden zijn belangrijke onderdelen 
van zo'n beleid. Bevorderd moet worden dat ook 
ouderen en mensen met een lichamelijke handi
cap meer dan tot nu toe gebruik kunnen maken 
van het openbaar vervoer. 
Een nieuwe wettelijke regeling van het personen
vervoer zal een einde moeten maken aan de huidi
ge onoverzichtelijke situatie. Omdat de rijksover
heid de tekorten van de openbaar vervoersbedrij
ven dekt, is het redelijk dat de minister voorwaar
den kan stellen ten aanzien van de exploitatie. In 
de nieuwe wet zullen echter garanties moeten 
worden opgenomen tegen een te gedetailleerde 
bemoeienis van de rijksoverheid. 
Het beleid zal er voorts op gericht moeten zijn de 
tekorten op het openbaar vervoer waar mogelijk 
terug te dringen . 
Omdat de gebruikers van het openbaar vervoer in 
landelijke gebieden over het algemeen niet be
schikken over een alternatieve vervoersmogelijk
heid, is het noodzakelijk dit relatief kostbare 
streekvervoer ook in stand te houden bij een be
perkt vervoersaanbod. Wel zal hierbij gezocht 
moeten worden naar flexibele vervoerssystemen, 
zoals de buurtbus en de belbus, en naar goedkope 
exploitatievormen . 
In dit verband is versterking van de rol van de 
provincie bij de organisatie en de planning van 
het openbaar vervoer van belang. 

• 112 Goederenvervoer 

101. Nederland vervult vanouds een belangrijke 
functie in het internationale transport, zowel over 
de weg als per spoor, te water en door de lucht. 
De totstandkoming van een gemeenschappelijke 
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open vervoermarkt binnen de Europese Gemeen
schappen is dan ook van grote betekenis. 
Bij het beleid inzake de afgifte van vergunningen 
voor goederenvervoer dient op een reële wijze 
inhoud te worden gegeven aan de inspraakmoge
lijkheden voor het betrokken bedrijfsleven. In defi
nitieve wetgeving dient op korte termijn duidelijk
heid te worden geschapen over de wijze waarop 
deze inspraak kan worden gerealiseerd. 
Zolang er nog sprake is van een grote overcapaci
teit, blijft er behoefte aan een sociaal-economi
sche toetsing bij de afgifte van vergunningen. 
Tevens zal in deze situatie extra moeten worden 
toegezien op het sociale beleid binnen de onder
neming en op de naleving van wettelijke voor
schriften. 

• 113 PTT 

102. Teneinde slagvaardig te kunnen reageren 
op nieuwe technologische ontwikkelingen dient 
de PTT minder sterk aan de overheid gebonden te 
zijn dan thans het geval is. Forse investeringen 
zullen in de nabije toekomst nodig zijn. Dit is ech
ter niet mogelijk als reserves en winsten voor een 
groot deel ten goede van de staatskas komen. 
Doorbreking van het monopolie op randappara
tuur kan leiden tot een meer marktconforme bena
dering. Bij de vormgeving van de nieuwe PTT
structuur moet echter onderscheid worden ge
maakt tussen het postbedrijf en de sector tele
communicatie. 

• 114 Sport 

103. Sportbeoefening kan de mens in staat stel
len zijn taak beter te verrichten en komt daarom 
in aanmerking voor overheidssteun. Hierbij kan 
worden gedacht aan bijdragen in de kosten van 
accommodaties en in de kosten van sportbeoefe
ning door de jeugd en door gehandicapten. 
Als sportorganisaties menen vergaande eisen te 
moeten stellen aan accommodaties teneinde de 
sportprestaties op te voeren, dienen de meerkos
ten door de organisaties zelf te worden opge
bracht. Subsidiëring van beroepssport is geen 
taak van de overheid. 
Sportorganisaties dienen alle nodige maatregelen 
te treffen om de orde en de veiligheid tijdens en 
rond de wedstrijden niet in gevaar te doen komen. 
Zonodig kan de burgemeester, na overleg met 
politie en justitie, de voorschriften geven die hij 
ter handhaving van de orde en veiligheid nodig 
acht. 

• 115 Recreatie en toerisme 

104. Vooral in de nabijheid van stedelijke gebie
den bestaat nog een groot tekort aan recreatiemo
gelijkheden. Mede ter ontlasting van bestaande 
recreatiegebieden en ter beperking van recreatie-
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verkeer verdient het inlopen van dit tekort voor
rang. 
Kleinschalige recreatievoorzieningen kunnen 
daarnaast een welkome aanvulling betekenen op 
grote objecten, zonder dat daardoor het natuurlij
ke milieu onevenredig wordt belast. 
Naaktrecreatie behoort niet op openbare terreinen 
te kunnen plaatsvinden. 
De overheid kan bijdragen in de kosten van voor
lichting in binnen- en buitenland over de mogelijk
heden van Nederland als vakantieland. 

• 116 Kunst en cultuur 

105. Artistieke kwaliteiten zijn een gave van God, 
die om ontplooiing tot Zijn eer vraagt. De over
heid heeft hierbij een stimulerende taak, onder 
meer door het geven van opdrachten aan kunste
naars, het aankopen van kunstwerken en het sub
sidiëren van kunstuitingen en kunstonderwijs. 
Daarbij dient bedacht te worden, dat de kunste
naar zelf verantwoordelijk is voor zijn werk, maar 
dat de overheid een zekere medeverantwoorde
lijkheid aanvaardt als zij kunst stimuleert of be
loont. Tot dit laatste behoort zij niet over te gaan 
als het uitingen betreft die duidelijk ingaan tegen 
gedragsregels in de openbare samenleving die 
zijn afgeleid van de Heilige Schrift. 
Het behoort tot de taak van de overheid te bevor
deren, dat belangrijke uitingen van kunst en cul
tuur in beginsel voor ieder bereikbaar zijn . Zoveel 
mogelijk moet echter voorkomen worden dat cul
turele instellingen in vergaande mate afhankelijk 
zijn van overheidssteun. Door middel van budget
financiering kan de eigen verantwoordelijkheid 
voor het financieel beleid van instellingen worden 
bevorderd. 
Het boek neemt in de ontplooiing van de mens en 
in de overdracht van culturele waarden een on 
misbare plaats in. Dit rechtvaardigt dan ook over
heidsmaatregelen voor de instandhouding van 
openbare bibliotheken, de vaststelling van een 
vaste boekenprijs en een leenrecht. 
De toestand waarin veel archieven ve rkeren , is 
zodanig dat extra maatregelen tot behoud van die 
archieven noodzakelijk zijn . 
De zorg voor herstel en instandhouding van mo
numenten berust niet alleen bij de eigenaar, maar 
is tevens een overheidstaak. De instelling van een 
nationaal restaurat iefonds biedt wellicht extra 
mogelijkheden voor deelneming van particuliere 
instell ingen , maar mag voor de overheid geen 
reden zijn haar eigen bijdragen te verm inderen. 

• 117 Media 

106. Voor de vrijheid van meningsuiting is een 
vrije pers onmisbaar. Met inachtneming van haar 
verantwoordelijkheid volgens de wet moet zij vrij 
informatie kunnen vergaren en verstrekken. Sub
sidiëring van bepaalde persorganen via het Be-
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drijfsfonds voor de Pers staat hiermee op gespan
nen voet. 
Eventuele steun kan worden verleend door alge
meen werkende maatregelen, zoals de BTW en de 
vervoerstarieven voor kranten en tijdschriften. 
De instandhouding van een pluriform omroepbe
stel is in de eerste plaats een taak voor de kijkers 
en luisteraars en niet voor de overheid . Door de 
zendtijd te verdelen op basis van de ledentallen 
van de omroeporganisaties kan dit worden gerea
liseerd.De minimum-normen voor de ledentallen 
kunnen belangrijk worden verlaagd . Deze kunnen 
voor radio en televisie worden ontkoppeld, aange
zien belangrijk meer zendtijd voor de radio dan 
voor de televisie beschikbaar is. De eis van een 
volledig programma is in de praktijk moeilijk han
teerbaar en doet ook onvoldoende recht aan de 
prioriteiten die voortvloeien uit het eigen karakter 
van sommige omroeporganisaties. 
De inkomsten van de omroep moeten in overwe
gende mate komen uit contributies en uit omroep
bijdragen . De beslissing of regionale of lokale 
omroep zal worden ingevoerd, behoort bij de re
gionale of lokale overheid te liggen. De zendge
machtigden laten representatieve organisaties en 
instellingen de .zendtijd verzorgen. De representa
tiviteit van de zendgemachtigden en van de zen
dende organisaties en instellingen wordt wettelijk 
gegarandeerd . Voor aanvullende financiering van 
lokale of regionale omroep kan zonod ig gebruik 
worden gemaakt van reclame-opbrengsten. 
Ten aanzien van nieuwe media zoals abonnee-te
levisie en kies-televisie heeft de overheid slechts 
een ordenende taak. Rechtstreekse deelneming 
van omroepverenigingen is niet in overeenstem
ming met hun beschermde status. 
De grondwettel ijke verantwoordelijkheid van de 
media komt onvoldoende tot haar recht in de be
palingen van de Omroepwet en het Wetboek van 
Strafrecht. Door middel van de media kan echter 
op grove wijze publiek worden ingegaan tegen 
Gods geboden en kan de rechtsorde ernstig wor
den verstoord. Daa rom verdient het aanbeveling 
in een afzonderlijke wet een regeling te treffen 
voor omroep- en persdelicten . 

• 118 Consumptie 

107. Ook de consumptie van goederen en dien
sten staat onder de werking van Gods geboden . 
De consumptie kan daarom niet zonder meer aan 
de werking van vraag en aanbod worden overge
laten . De overheid heeft een taak op het gebied 
van de consumptievoorlichting . Zij behoort ver
koop van schadelijke produkten te bemoeilijken, 
bijv. door een reclameverbod, door accijns of 
door verplichte informatie over de risico's bij ge
bruik dan wel door verbodsbepalingen . Bij het 
sociaal-economisch overleg worden vertegen
woordigers van consumentenorganisaties zoveel 
mogelijk betrokken . 
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De consumptieve kredietverlening moet worden 
beperkt, onder meer door de betaalde rente 
slechts in beperkte mate aftrekbaar te doen zijn 
van het belastbaar inkomen. 
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IV 

• 119 De gevolgen van de eigenmachtigheid 
van de mens die met Gods geboden niet wil reke
nen, zijn niet alleen zichtbaar in eigen land, maar 
werken ook door in veel geestelijke en materiële 
nood in andere landen. De regering draagt in de 
eerste plaats verantwoordelijkheid voor de be
scherming van de vrijheid in eigen land. Het be
hoort tot het haar door God gegeven ambt zo 
mogelijk in bondgenootschappelijke samenwer
king weerstand te bieden tegen de bedreiging 
van de geestelijke en staatkundige vrijheid, die 
uitgaat van de macht en de bedoelingen van het 
communistische regime in de Sovjet-Unie en haar 
ideologische bondgenoten. 
Daarnaast moet de regering ook naar wegen zoe
ken om onze vrijheden en rijkdommen ten goede 
te doen komen aan hen die deze missen, maar 
toch naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen 
en daaraan hun roeping ontlenen. 
Daarbij ligt er een speciale taak ten opzichte van 
de allerarmsten, de ontheemden en de volken 
waarmee Nederland in de historie nauwe banden 
heeft gelegd. 

• 120 Krijgsmacht 

108. De krijgsmacht vervult ook in vredestijd 
een belangrijke functie als instrument van de 
overheid. De regering moet dan ook zorgdragen 
voor een goede uitrusting en een behoorlijke 
rechtspositie en discipline. Excessen zoals drank
misbruik, vloeken en ander incorrect gedrag zijn 
strijdig met het militaire ambt en dienen te wor
den tegengegaan en bestraft, ongeacht of zij voor
komen bij het beroepspersoneel of bij dienstplich
tigen. 
Het handhaven van de dienstplicht verdient de 
voorkeur boven een krijgsmacht bestaande uit 
vrijwilligers. 
Geestelijke verzorgers in de krijgsmacht behoren 
voor de uitoefening van hun ambt de nodige faci
liteiten te ontvangen. Van hen mag een loyale en 
constructieve houding tegenover de krijgsmacht 
worden verlangd. De kerken en de levensbe
schouwelijke instellingen dienen de verantwoor
delijkheid voor hun bezoldiging zelf te gaan dra
gen. 
De inzet van de Nederlandse militairen in VN-ver
band of in internationaal verband dient in principe 
te geschieden met gebruikmaking van vrijwilli-
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In een wereld met 
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gers; dienstplichtigen dienen alleen vrijwillig in
gezet te worden. 

• 121 Verdediging 

109. Het is de taak van de overheid ons grondge
bied en onze vrijheid met voor onze tijd geschikte 
machtsmiddelen te beschermen. De grootste be
dreiging van onze onafhankelijkheid gaat sinds 
de Tweede Wereldoorlog uit van het agressieve 
communisme van de Sovjet-Unie. Deze imperia
listische communistische ideologie is principieel 
atheïstisch en streeft naar de wereldheerschappij. 
De overheid zal zich tot het uiterste dienen in te 
spannen deze militaire en ideologisch-propagan
distische dreiging te weerstaan, zodat in onze. 
samenleving het appèl kan blijven worden ge
hoord om in de openbare samenleving de Ko
ningsheerschappij van Christus in woord en daad 
te erkennen . De eerstverantwoordelijke over
heidspersonen dienen zich tegenover de burgers 
verantwoordelijk te weten voor een goed onder
bouwde uitleg en rechtvaardiging van de militaire 
en politieke defensie in ons land tegenover de 
dreiging van het communisme. 
De financiële verplichtingen die voortvloeien uit 
de verdedigingstaak, dienen royaal te worden 
nagekomen. 

• 122 NAVO 

110. Het NAVO-bondgenootschap is voor Neder
land in de gegeven internationale machtsverhou
dingen het aangewezen middel om de eigen vrij
heid en onafhankelijkheid te verzekeren. Van ons 
land mag derhalve gevraagd worden een loyale 
en constructieve opstelling in de bondgenoot
schappelijke samenwerking, zowel op politiek-mi
litair als op financieel gebied. 
Eventuele pogingen van Europese NAVO-partners 
om op militair en veiligheidspolitiek gebied te 
zoeken naar vormen van Europese samenwerking 
zijn alleen aanvaardbaar, als deze bijdragen aan 
de versterking van het NAVO-bondgenootschap 
en geen verwijdering van de Amerikaanse en Ca
nadese NAVO-partners tot gevolg hebben. 
Binnen het NAVO-bondgenootschap moet ons 
land zich in het bijzonder samen met de Europese 
verdragspartners inspannen voor een vergaande 
harmonisatie en standaardisatie van de produktie 
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en de aanschaf van militair materieel, zonder dat 
Nederland hierdoor eenzijdig in een situatie van 
grotere afhankelijkheid wordt gedrongen. De be
slissing om in ons land nucleaire middellange 
afstandswapens te plaatsen dient volgens de ge
maakte afspraken en in goed overleg met de Ver
enigde Staten te worden uitgevoerd. 

• 123 Kernwapens 

111. Van de verschrikkingen die aan het gebruik 
van kernwapens zijn verbonden, kan niemand 
zich een voorstelling maken. De functie van het 
bezit van kernwapens is dan ook een dergelijk 
gebruik te voorkomen . Het bezit heeft echter al
leen dan een afschrikkend effect, als de tegenstan
der ervan overtuigd wordt dat de bereidheid be
staat deze wapens ter verdediging in het uiterste 
geval te gebruiken . 
De nog altijd snel groeiende nucleaire en conven
tionele macht van de Sovjet-Unie verplicht ons 
land en de NAVO daartegenover een effectief en 
geloofwaardig niveau van kernbewapening te 
handhaven. Daarin past het plaatsen van een 
evenredig deel van de in bondgenootschappelijk 
verband benodigde kernwapens op eigen grond
gebied. 
Tegelijk dienen de westerse landen voortdurend 
alle politieke wegen te gaan om een gewapend 
conflict met daadwerkelijk gebruik van deze wa
pens te voorkomen . 
De overheid dient haar ogen niet te sluiten voor 
de weerstand die ten aanzien van kernwapens bij 
delen van ons volk bestaat. Over de noodzaak van 
het bezit van deze wapens behoort zij een goede 
voorlichting te geven . 

• 124 Wapenbeheersing 

112. Ons land dient zich in internationaal ver
band zoveel als mogelijk en verantwoord is in te 
spannen voor het terugdringen van de rol van 
kernwapens. Het daarop afgestemde politieke 
streven moet zich richten op de totstandkoming 
van goede overlegstructuren tussen de beide mi
litaire machtsblokken. Daarbij past niet het nemen 
van eenzijdige maatregelen tot nucleaire ontwa
pening los van het NAVO-bondgenootschap. 
Bij het streven naar vermindering van de kernbe
wapening zal ons land in het bijzonder de militair
kwetsbare positie van West-Europa, ook voor aan
vallen met moderne niet-nucleaire wapens, in 
rekening moeten brengen. Ontwapeningsafspra
ken dienen evenwichtig , verifieerbaar en politiek
stabiliserend te zijn . In internationaal verband zal 
ons land zich geloofwaardig en creatief dienen in 
te zetten voor het tegengaan van een verdere pro
liferatie (verspreiding) van kernwapens. Geen 
steun mag worden gegeven aan een politiek stre
ven en aan vormen van samenwerking gericht op 
de uiteindelijke totstandkoming van een zelfstan-
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dige Europese kernmacht. Een dergelijke kern
macht zal de NAVO ondergraven, de militaire ver
houdingen in de wereld verder compliceren en 
minder stabiel maken en tevens een niet gewen
ste stimulans zijn voor een op macht en heer
schappij rustende politieke integratie van (West-) 
Europa. 
Op het gebied van de wapenbeheersing zal ons 
land zich eveneens actief dienen in te zetten voor 
een uitbanning van chemische en bacteriologi
sche wapens. 
Nederland zal zich niet bij voorbaat negatief mo
gen opstellen tegenover de Amerikaanse onder
zoekprogramma's met betrekking tot het militaire 
gebruik van de ruimte, zoals deze worden ontwik
keld in het zogenaamde Strategisch Defensie Ini
tiatief van de regering van de Verenigde Staten. 
Mogelijkheden tot militair-industriële deelneming 
dienen te worden onderzocht. In het kader van 
het NAVO-bondgenootschap zal in het bijzonder 
aandacht moeten worden gevraagd voor de nood
zaak de koppeling van de veiligheid van West-Eu
ropa met die van Noord-Amerika ook bij de invoe
ring van nieuwe militaire technologieën in stand 
te houden. 

• 125 Vrijheidsrechten over de grenzen 

113. De regering dient in haar buitenlands beleid 
ook openlijke morele en diplomatieke steun te 
geven aan vervolgde christenen en andere ver
drukten in de wereld . In het bijzonder als Neder
land speciale banden heeft met deze landen, moet 
zij de overheden aldaar voorhouden dat zij van 
Godswege geroepen zijn de rechten en vrijheden 
van hun burgers te respecteren, zodat dezen God 
en hun naasten kunnen dienen en hun talenten 
kunnen gebruiken tot ontwikkeling van hun land 
en volk. Daarom moet Nederland zich ook inzetten 
voor de naleving van de slotakte van Helsinki en 
andere verdragen waarin de geestelijke en staat
kundige vrijheden van de burgers zijn vastgelegd. 
Economische, technische of culturele betrekkin
gen met landen waar de geestelijke vrijheid syste
matisch wordt geschonden, zijn alleen mogelijk 
als deze betrekkingen mede kunnen dienen om 
deze vrijheid van de burgers van die landen te 
vergroten. 
Bij voorrang moet worden aangedrongen op de 
vrijheid van het belijden van en het onderwijs in 
de godsdienst, omdat deze meer nog dan de vrij
heid van politieke meningsuiting het diepste in
nerlijk van de mens betreffen, waar volgens de 
Heilige Schrift de overheid geen bevoegdheid 
heeft. Ook moet zo groot mogelijke steun worden 
gegeven aan de naleving van de andere persoon
lijke vrijheidsrechten. Weerstand moet echter 
worden geboden, als onder de naam van mensen
rechten in feite wordt opgezet tot opstand tegen 
een wettige overheid. 
Elke totalitair systeem moet worden afgewezen, 
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of dat nu ' links' of 'rechts' heet, omdat het ken
merk van een totalitair bewind is, dat dit heel het 
leven onderwerpt aan de tirannie van de almach
tige staat en elke geestelijke vrijheid wegneemt. 

• 126 Vluchtelingen 

114. Nederland heeft menigmaal in ruime mate 
gastvrijheid geboden aan vreemdelingen, in het 
bijzonder als zij in hun eigen land wegens hun 
geloof werden vervolgd. 
In grote delen van de wereld worden ook nu men
sen vervolgd. De grote vluchtelingenstromen uit 
Ethiopië en Afghanistan alsmede in Zuidoost-Azië 
vormen er schrijnende voorbeelden van . 
Nederland dient zich hun lot aan te trekken. Waar 
mogelijk moet de overheid in rechtstreekse con
tacten met de regeringen van bedoelde landen en 
voorts via internationale organen verbetering in 
hun lot helpen bewerkstelligen . 
Vreemdelingen die aan vervolging zijn ontvlucht 
en zich in ons land als eerste land van opvang 
melden of door Nederlandse schepen worden 
opgevangen, dienen met loyale uitvoering van de 
internationale verdragen gastvrij te worden ont
vangen. De overheid moet hierbij vanaf de eerste 
opvang nauw samenwerken met particuliere or
ganisaties, die zich met vluchtelingenhulp bezig
houden . Daarbij moet voorkomen worden dat 
bepaalde organisaties een monopoliepositie krij
gen . 
In het algemeen is het in het belang van de vluch 
telingen, als zij zo lang dit nodig is kunnen blijven 
in het land waarheen ze zijn gevlucht. Om dit mo
gelijk te maken behoort Nederland royaal bij te 
dragen in de kosten van opvang van vluchtelingen 
in landen die grenzen aan gebieden, waaruit velen 
vluchten. Vluchtelingen die echter reeds jaren in 
kampen verblijven en voor wie geen oplossing in 
zicht is, hebben aanspraak op speciale zorg , onder 
meer blijkende uit hun toelating met prioriteit in 
Nederland . 

• 127 Europa 

115. Nu ook Spanje en Portugal zijn toegetreden 
tot de Europese Gemeenschappen, ligt het in het 
bijzonder op de weg van de Nederlandse regering 
- die zich immers de jaren door sterk heeft ge
maakt voor de toetreding van zoveel mogelijk 
Europese landen - zich in te zetten voor een goe
de samenwerking tussen de twaalf deelnemende 
landen. 
Elk streven naar een Europese Unie zet niet alleen 
de samenwerking tussen de twaalf landen onder 
druk, maar moet ook worden afgewezen, omdat 
deze landen een onvoldoende historische en cul
turele eenheid vormen en evenmin gekenmerkt 
worden door een gezamenlijk streven naar erken
ning van Jezus Christus als Koning der koningen. 
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Er moet dan ook sprake blijven van een bondge
nootschappelijke samenwerking in een confede
ratie van Europese Staten. 
Het toegenomen aantal deelnemende landen 
noopt er wel toe zorgvuldig om te gaan met de 
bevoegdheden en belangen van elk land. Beslis
singen over belangrijke zaken dienen do.or de 
Raad van ministers met unanimiteit te worden 
genomen, waarbij de mogelijkheid van stemont
houding moet openstaan. Als een land meent dat 
vitale belangen van het land in het geding zijn, 
moet het de mogelijkheid bezitten een veto uit te 
spreken . Toetsing van zo 'n veto dient desge
vraagd te kunnen gebeuren door een Hof van 
Arbitrage, dat in een beperkt aantal gevallen zo
nodig een bindende uitspraak kan doen, waarmee 
een veto buiten werking kan worden gesteld . 
Als werkterreinen waarop de Europese Gemeen
schappen bevorderen dat het beleid van de lidsta
ten meer op elkaar wordt afgestemd, gelden met 
name de energievoorziening, het vervoer, het mi
lieu, de technologie en de bestrijding van groot
schalige criminaliteit. 
Door beheersing van de kosten van het gemeen
schappelijke landbouwbeleid moet alles in het 
werk worden gesteld om te voorkomen dat nieu
we taken leiden tot een verdere uitbreiding van 
de eigen middelen dan tot het plafond van 1,4% 
van de BTW-bijdragen van de lidstaten. 
De Europese politieke samenwerking maakt geen 
deel uit van de samenwerking in het kader van de 
Europese Gemeenschappen. Onderling diploma
tiek overleg tussen de lidstaten in het kader van 
de Europese politieke samehwerking, teneinde 
tot een gezamenlijke standpuntbepaling te komen 
in buitenlands-politieke zaken, is aanvaardbaar, 
maar mag niet ten koste gaari van de vrijheid van 
Nederland een eigen standpunt in te nemen. 
De voorbereiding en/of uitvoering van een ge
meenschappelijk standpunt mag niet aan een or
gaan van de Europese Gemeenschappen worden 
opgedragen. 

• 128 Nederlandse Antillen en Aruba 

116. De onevenredig grote problemen waarvoor 
de regeringen van de Nederlandse Antillen en 
van Aruba zijn komen te staan, onderstrepen de 
taak van Nederland deze· landen krachtig te steu
nen in het realiseren van een herstru'cturerings
en ontwikkelingsplan . 
Het vaststellen van een tijdstip van een eventueel 
zelfstandig voortbestaan van de Nederlandse An
tillen zal, zonder enige pressie van Nederlandse 
zijde, door de Antillen zelf moeten geschieden . 
Als van de zijde van de regering van Aruba de 
wens geuit wordt de onafhankelijkheid van dit 
land met ingang van 1996 opnieuw te overwegen, 
zal Nederland bereid moeten zijn hierover in Ko
ninkrijksverband te spreken. 
Als de Nederlandse Antillen en/of Aruba op een 
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of andere wijze een staatsrechtelijke band met 
Nederland willen continueren, zal Nederland 
moeten meewerken aan een verantwoorde vorm 
hiervoor. Een en ander laat onverlet, dat Neder
land er zo nodig op zal moeten wijzen, dat het van 
weinig realiteitszin zou getuigen, indien de zes 
eilanden elk hun eigen weg zouden kiezen. 

• 129 Indonesië en Suriname 

117. Nederland draagt ten opzichte van de vol
ken die lange tijd deel uitmaakten van het Konink
rijk, een speciale verantwoordelijkheid . 
Als gevolg van de revolutionaire omwentelingen 
in Suriname en de schending van de vrijheids
rechten van de burgers aldaar, is het voorshands 
niet verantwoord de overeengekomen speciale 
ontwikkelingsbijdrage daadwerkelijk te verlenen. 
Zodra uitzicht bestaat op beëindiging van deze 
schending zal in overleg met Suriname moeten 
worden nagegaan op welke wijze de ontwikke
lingsrelatie zodanig kan worden hervat, dat deze 
de bevolking en ontwikkeling van Suriname opti
maal ten goede komt. 
Dan kan ook worden besproken hoe een eind kan 
komen aan de situatie dat een groot deel van de 
oorspronkelijke bevolking van Suriname in Neder
land woont. 
De relaties met Indonesië moeten worden benut 
om de rechten te bepleiten van het Zuidmolukse 
volk en de Papoea 's. De Papoea's mogen niet als 
gevolg van het beleid van de Indonesische rege
ring in feite achtergestelden worden in eigen land . 

• 130 Ontwikkelingssamenwerking 

118. In grote delen van de wereld heerst grote 
geestelijke en materiële nood . Gezien tegen deze 
achtergrond behoort de wereldwijde opdracht 
van God om tot Zijn lof de aarde te ontwikkelen 
en te beheren de uiteindelijke drijfveer te zijn voor 
ontwikkelingssamenwerking. De samenwe"rking 
dient erop gericht te zijn bestaande barrières bij 
de uitvoering van deze opdracht trachten weg te 
nemen. De allerarmsten komen het eerst in aan
merking. Aangezien de materiële en culturele 
nood vaak samengaat met geestelijke nood, is het 
voorts van belang dat de hulpverlening kan aan
sluiten bij de verkondiging van het Evangelie. 
Inschakeling van particuliere organisaties die met 
de omstandigheden in het land bekend zijn, vormt 
als regel de beste waarborg dat de allerarmsten 
ook bereikt worden. 
Om een verbrokkeling in de hulpverlening te voor
komen is het gewenst, dat Nederland een vaste 
hulpverleningsrelatie aangaat met een beperkt 
aantal landen. 
Ontwikkelingsgelden mogen niet worden gebruikt 
voor steun aan zogenaamde bevrijdingsbewegin
gen, die op revolutionaire en gewelddadige wijze 
zich keren tegen de overheid in hun land . 
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Nu bij herhaling gebleken is, dat de voorlichting 
over ontwikkelingssamenwerking zoals deze door 
de Nationale Commissie Voorlichting en Bewust
wording Ontwikkelingssamenwerking wordt ver
strekt, dit noodzakelijke werk in opspraak brengt, 
dient deze taak te worden overgenomen door 
particuliere organisaties en de overheid. 

• 131 Vormen van 
ontwikkelingssamenwerking 

119. Hoewel de hulp die de overheid verleent 
aan ontwikkelingslanden, in samenhang moet 
worden gezien met hetgeen door kerken, particu
lieren en maatschappelijke organisaties aan hulp 
wordt verstrekt, is het niet verantwoord de over
heidshulp onder druk van de budgettaire proble
men van de overheid te verminderen . 
In het kader van de ontwikkelingssamenwerking 
kantevens gelet worden op de mogelijkheden die 
het Nederlandse bedrijfsleven kan bieden, mits 
garanties bestaan dat dit criterium ondergeschikt 
is aan het belang van een goede hulpverlening . 
De hulpverlening kan effectief worden aangepakt 
door aan te sluiten bij de natuurlijke hulpbronnen 
van een land. Goede afspraken zijn nodig over de 
prijzen van grondstoffen teneinde de economi
sche basis van de armste landen te versterken. 
Met datzelfde oogmerk moet Nederland ernaar 
streven het schuldenvraagstuk op een voor deze 
landen uitvoerbare wijze tot oplossing te brengen. 
Er moeten afspraken komen over verplichte le
verantie van wereldvoedseloverschotten aan hon
gergebieden . Overigens moeten de ontwikke
lingslanden zelf leren zorgen voor hun eigen 
voedselvoorziening. Voedselschenkingen mogen 
slechts een tijdelijke noodsituatie helpen over
bruggen . Van groot belang is dat de verbindingen 
met en binnen veel ontwikkelingslanden worden 
verbeterd, zodat de beschikbare hulpbronnen be
ter kunnen worden bereikt en verdeeld . Het schep
pen van werkgelegenheid in een ontwikkelings
land verdient waar mogelijk de voorkeur boven 
het zenden van hulp vanuit Nederland. 

• 132 Zuid-Afrika 

120. De spanningen in de Zuidafrikaanse samen
leving zijn de laatste jaren tot een dramatische 
hoogte opgelopen. De Zuidafrikaanse regering 
heeft thans - zoals zij zelf bij herhaling heeft ver
klaard - een periode van een tweeslachtige thuis
landen-politiek feitelijk afgesloten. Aandrang 
moet worden uitgeoefend op de regering van 
Zuid-Afrika nu niet langer te wachten met het - in 
overleg met vertegenwoordigers van de onder
scheiden bevolkingsgroepen - verlenen van zoda
nige burgerlijke vrijheden en politieke rechten 
aan alle bevolkingsgroepen, dat voor elk van deze 
groepen uitzicht wordt geboden op een gelijk
waardige positie . De grote culturele verscheiden-
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heid binnen de Zuidafrikaanse republiek en de 
openbare betekenis van de christelijke religie vol
gens de Bijbel zijn belangrijke factoren om de 
vorm te bepalen waarin nieuwe staatkundige ver
houdingen worden gezocht. 
Om de noodzakelijke veranderingen in Zuid-Afrika 
op vreedzame wijze te laten verlopen is het nodig 
dat de internationale statensamenleving geen 
steun verleent aan pogingen om met revolutionai
re en gewelddadige middelen politieke verande
ringen in Zuid-Afrika na te streven. Geen steun 
mag worden verleend aan economische en ande
re boycotmaatregelen . 
Daarentegen moet Nederland zich bereid verkla
ren de culturele betrekkingen met Zuid-Afrika, die 
zich bij uitstek lenen voor het uitoefenen van in
vloed ten goede, te herstellen. 

• 133 Israël - Palestijnen 

121 . Nederland heeft de plicht de staat Israël te 
steunen in de verwerkelijking van zijn soevereini
teit binnen erkende veilige grenzen. 
De Palestijnse organisaties die de steun genieten 
van de meerderheid van de Palestijnen en boven
dien een vreedzame oplossing voor het Midden
Oosten nastreven, behoren in het vredesoverleg 
te worden betrokken. 
Zolang zij, zoals de PLO, de staat Israël niet wen
sen te erkennen, blokkeren zij zelf de weg tot het 
overleg. Israël behoort van zijn kant het recht van 
de Palestijnen op een eigen staat te erkennen. 
Nederland dient zich systematisch te keren tegen 
alle pogingen de staat Israël in internationale fora 
te isoleren. 
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• 134 Nederland ziet uit naar morgen. De ach
ter ons liggende jaren waren moeilijk. Maar het 
economisch herstel is begonnen. Morgen zal het 
beter zijn dan gisteren . Dat beloven alle partijen. 
Toch kan niemand ontkennen dat de toekomst vol 
onzekerheden is. Nationale en internationale ont
wikkelingen kunnen hoopvolle verwachtingen 
doen omslaan in sombere perspectieven . Maar 
één ding is zeker : God regeert ook morgen, Hij 
heeft aan Jezus Christus alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde. Hij werkt heen naar de dag 
van Zijn wederkomst. 
Dat biedt perspectief voor morgen . 
In de Heilige Schrift heeft God Zijn wil geopen
baard. Hij heeft beloofd dat het ieder zal wèl gaan, 
die naar Zijn Woord wil handelen . Dat Woord is 
niet veraf, maar heel dichtbij, voor ieder bereik
baar. Het richt zich ook tot ieder, tot overheid en 
burgers. 
Daarmee is in het regeringsbeleid van de afgelo
pen jaren helaas geen rekening gehouden. Het 
beroep op duidelijke normen die de Bijbel aan
wijst, werd buiten de orde verklaard. Zelfbesch ik
king en zelfbestemming kwamen er voor in de 
plaats. 
Dat beleid van gisteren mag de koers naar mor
gen niet bepalen. Met die koers wil het GPV bre
ken. Het heeft zich bij het formuleren van zijn pro
gram laten leiden door de Bijbel. Daardoor is de 
koers van het GPV bepaald . Een koers waarbij het 
gaat om de eer van de Almachtige, die hemel en 
aarde geschapen heeft. Zonder Zijn wil kan ook 
morgen niets geschieden. 
Maar voor wie wil handelen naar Zijn wil is er 
perspectief voor morgen . 

• 135 Financiële verantwoording 

Uitgegaan is van een gemiddelde economische 
groei van 2% per jaar in de komende kabinetspe
riode bij een prijsniveaustijging van 2% per jaar. 
Als geen bijzondere maatregelen getroffen wor
den, groeien in die periode de collectieve uitgaven 
met een kleine 30 miljard . Verwacht wordt dat de 
inkomsten met 9 miljard zullen teruglopen . 
Bij een stabiel blijven van het tekort zouden dus 
39 miljard aan extra inkomsten nodig zijn. Uit de 
geraamde groei van het nationaal inkomen komt 
37 miljard aan extra inkomsten beschikbaar voor 
de collectieve sector. Uit hoofde hiervan zou 2 
miljard moeten worden omgebogen. Omdat ech-
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Voor de tijd die nu komt 

ter gekozen is voor een reductie van het tekort 
met gemiddeld 3/4% per jaar, moet een bedrag 
van ± 11 miljard extra omgebogen worden. De 
totale ombuigingslast in de komende kabinetspe
riode wordt dan 13 miljard, bij ongewijzigd beleid. 
Aan nieuw beleid wordt voorgesteld een werkge
legenheidsprogram van 2 miljard per jaar. Voor 
deze 4 x 2 = 8 miljard zal ook financiële ruimte 
moeten worden gezocht. 
Verder voorziet het program in een verlaging van 
de overdrachtsbelasting. Inkomenstenderving ± 
2 miljard. Dat brengt de ombuigingslast totaal op 
23 miljard. 
Omdat van het werkgelegenheidsprogramma po
sitieve effecten moeten worden verwacht op het 
werkloosheidspercentage, zullen de uitkeringslas
ten ook beduidend lager zijn . Voorzichtigheidshal
ve wordt dit geschat op een voordeel van 3 mil
jard, gedurende de hele kabinetsperiode. 
Dat stelt ons voor een bezuinigingsnoodzaak van 
5 miljard per jaar. 
Samengevat is deze als volgt berekend : 
Ombuiging bij ongewijzigd 
beleid 13,00 mld. 
Werkgelegenheidspro-
gramma 
Verlaging overdrachts
belasting 
Lagere werkloosheids
u itkeri ngen 

8,00 mld. 

2,00 mld. 

3,00 mld. negatief 

20,00 mld. in 4 jaar of 
5,00 mld . per jaar 

Aansluitend bij de prioriteiten, zoals deze in het 
program worden aangegeven, kan de invulling 
van deze bezuinigingen globaal als volgt plaats
vinden: 
Sociale zekerheid (koppe-
ling aan nationaal inkomen) 1,00 mld. 
Vervanging WIR door VAIA, 
beperking vermogensaftrek 0,50 mld . 
Rijksbegroting 
(afstoten taken, profijt
beginsel, privatisering) 
Gezondheidszorg 
Fraudebestrijding e.d. 
Gerichte maatregelen loon
kosten overheid 

Totaal 

GPV: 134-135 

2,00 mld. 
0,50 mld. 
0,50 mld. 

0,50 mld. 

5,00 mld . per jaar 
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Dit programma 1986-1990 valt uiteen in twee de
len: 
a. een algemeen, beschrijvend deel dat behalve 

korte analyserende passages ook een aantal 
hoofdpunten en prioriteiten aangeeft; 

b. een fraktiewerkplan (bij hoofdstuk lil Prioritei
ten) met konkrete uitwerkingen voor de ko
mende vier jaar. In het werkplan is puntsgewijs 
en vrij gedetailleerd aangegeven wat de PPR
fraktie in de periode 1986-1990 van plan is. Het 
bevat een opsomming van de punten waar de 
PPR-fraktie zich de komende parlementaire 
periode in het bijzonder voor zal inzetten. De 
zaken waarin de PPR bij voorrang (nieuwe) 
initiatieven wil ontwikkelen zijn kursief ge
drukt. 

Ten slotte is het bij lezing goed te bedenken, dat 
het werkplan geen statisch gegeven is. Als de 
omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan 
de kerngroep van de PPR (partijraad) andere prio
riteiten stellen en het werkplan aktualiseren . 

De PPR is een radikale partij. die problemen aan 
de wortel wil aanpakken, open staat voor nieuwe 
ideeën en ruimte wil maken voor in itiatieven en 
vernieuwing . De PPR wil aan het licht brengen 
welke motieven vaak achter politieke vanzelfspre
kendheden worden verborgen . En de PPR wil la
ten zien dat de vorming van een rechtvaardiger 
en betere samenleving vooral een kwestie is van 
politieke wil en politieke keuzen. 
Bewapening, hongersnood, armoede, verspilling, 
overproduktie en konsumptiedwang vormen een 
direkte bedreiging voor het voortbestaan van de 
mensheid. De politiek van nu bepaalt de toekomst 
van komende generaties: wie nu stem heeft, be
hoort voor hèn te kiezen. 
De PPR wil met dit verkiezingsprogramma voor 
de periode 1986-1990 alternatieven aandragen 
voor de huidige bezuinigingspolitiek en duidelijk 
maken dat radikale oplossingen verrassend en 
bevrijdend zijn en een hoge realiteitswaarde heb
ben . Aan die maatstaven mag en moet de PPR 
politiek gemeten worden. 
Inhoud en stijl hangen voor de PPR in de politiek 
nauw met elkaar samen. Een programma zegt op 
zich echter nog weinig over de politieke stijl van 
PPR-volksvertegenwoordigers. Die kan als volgt 
worden getypeerd: omdat het om mensen gaat in 
de politiek wil de PPR vriendelijk en konstruktief, 
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maar ook kritisch, vasthoudend en soms onverzet
telijk optreden. Om onze doelen te bereiken zijn 
wij bereid samen te werken met anderen en werk
bare kompromissen te sluiten. Dan zal het daarbij 
duidelijk zijn dat het niet meer is dan een voorlo
pige stap op weg naar hetgeen wij eigenlijk willen . 
Zulk realisme doet niets af aan onze idealen : oor
log is te voorkomen, werkloosheid is oplosbaar, 
zure regen is te vermijden en honger hoeft niet. 
De volgende hoofdstukken beslaan uiteenlopende 
beleidsterreinen die onderling evenwel nauw met 
elkaar verband houden . Dat kan het best worden 
geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. In
voering van een basisinkomen vormt niet alleen 
een impuls voor de financiële onafhankelijkheid 
van vrouwen, maar geeft ook meer zekerheid aan 
(kleine) zelfstandigen en bevordert tevens de ar
beidsintensieve bedrijvigheid. Daarnaast zal de 
herverdeling van de betaalde arbeid er door wor
den gestimuleerd en het stelsel van sociale zeker
heid er door kunnen vereenvoudigen. En wie nog 
verder doordenkt zal ontdekken dat invoering van 
een basisinkomen ook een gunstige uitwerking 
zal hebben op het milieu, de energiebesparing en 
de menselijke ontplooiing . Kortom, de PPR praat 
niet graag over hét onderwijs, dé kultuur, dé vre
de, dé kriminaliteit. Het één hangt vaak nauw met 
het ander samen. 

PPR 



• 1.1 De PPR in verzet 

Veel mensen zijn verbijsterd over de spookachtige 
werkelijkheid, waarin massale hongerdood in 
Afrika doorgaat, terwijl we hier met onze voedsel
bergen geen raad weten. Ze zijn woedend, omdat 
ook de westerse landen steun verlenen aan brute 
onderdrukking overal ter wereld. Ze zien dat de 
machthebbers weinig of niets doen aan de onver
draaglijke tegenstellingen van deze tijd: miljoe
nen werkzoekenden, terwijl er zoveel werk blijft 
liggen; een toenemend technisch vernuft gericht 
op vernietiging in plaats van op vernieuwing; een 
voortgaande uitputting van bodemschatten en 
milieu die het voortbestaan van nieuwe genera
ties bedreigt. En ze zien ook dat er een steeds 
grotere kloof ontstaat tussen de beleidsbepalende 
technokraten en de groeiende groep mensen, die 
fundamentele verandering wil. Zij begrijpen niet 
dat veel verworvenheden zomaar kunnen worden 
afgebroken. Zij nemen het niet dat een ekonomi
sche teruggang zo gemakkelijk wordt vertaald in 
een oneerlijker verdeling van werk, inkomen en 
zeggenschap. 
Zij komen in verzet tegen de uitwassen van zo'n 
onrechtvaardige samenleving. 
Dit verzet neemt allerlei vormen aan. Binnen en 
buiten het parlement worden met grote regelmaat 
volledig doorgerekende alternatieven gepresen
teerd voor het kabinetsbeleid. De vredesbeweging 
krijgt een half miljoen mensen de straat op tegen 
kruisraketten . De vakbeweging voert strijd op vele 
fronten tegen werkgevers, tegen het kabinet of 
tegen beide. Steeds vaker zoeken mensen veran
dering buiten de politiek om. Ze beginnen een 
bedrijf met nieuwe zeggenschapsverhoudingen, 
zetten alternatieve energievoorziening op, kiezen 
voor biologische landbouwmethoden, kraken een 
huis waar de officiële distributie hen in de steek 
laat. 
Traditioneel en nieuw verzet hebben veel met 
elkaar gemeen. Beide richten zich tegen achter
stelling en onderdrukking en zoeken naar alterna
tieven die perspektief bieden op vooruitgang en 
bevrijding. 
De PPR maakt deel uit van deze tegenbeweging. 
Ze wil een bijdrage leveren aan de organisatie 
van het verzet; ze wil met plannen komen, die 
konkreet zijn en realistisch en die daarom een 
uitdaging vormen voor de gevestigde orde. In 
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tijden van ekonomische teruggang laten de 
machthebbers zich niet gemakkelijk uitdagen . Ze 
lijken ongevoelig voor alternatieven en kritiek. 
Arrogant laten zij het protest voorbijtrekken. De 
overheid is niet langer geloofwaardig in de rol 
van beschermer van zwakkeren, waarborger van 
vrijheden, toedeler van verantwoordelijkheden 
en ijveraar voor vrede. Eerder maakt ze zich schul
dig aan machtsmisbruik en legitimeert ze machts
misbruik door anderen. 
Alleen een samenspel van buitenparlementair 
verzet, goed gefundeerde alternatieven uit de te
genbeweging, een progressieve meerderheid in 
het parlement en een progressieve regering kan 
voor de gewenste fundamentele veranderingen 
zorgen . Aan de totstandkoming daarvan wil de 
PPR in een of andere vorm een bijdrage leveren. 

• 2 1.2 Waar gaat het ons om? 

De PPR is voortgekomen uit het vernieuwingspro
ces van de jaren zestig en zeventig. Christen-radi
kalen, vrijheidslievende socialisten en anarchisti
sche vernieuwers vonden elkaar in een gemeen
schappelijke afkeer van dogmatische opvattingen 
en in een konkreet radikaal programma. Met vast
houdendheid en kreativiteit werd gezocht naar 
vergroting van de menselijke vrijheid. De bestaan
de machtsverhoudingen bleken weerbarstiger 
dan gedacht. 
De PPR betwist dat het 'nieuwe realisme' van de 
huidige regeerders realistisch is. Zij houdt de po
litieke eisen tot radikale verandering ook nu over
eind. Verworven wetenschappelijk inzicht, gezond 
verstand en heldere doelstellingen gaan in radika
Ie politiek samen met verbeeldingskracht en idea
lisme. Menselijke vrijheid gedijt slechts binnen 
grensen van wat maatschappelijk rechtvaardig en 
ekologisch verantwoord is. Bevrijding uit afhanke
lijkheid en behoud van de aarde: daar gaat het 
om. Daarvoor is noodzakelijk dat het vrije spel der 
maatschappelijke krachten aan duidelijke regels 
wordt gebonden. De PPR bepleit een planmatige 
aanpak van de nationale ekonomische ontwikke
ling . Binnen dat kader zorgen decentralisatie van 
besluitvorming, zelfbeheer en medezeggenschap 
ervoor dat plannen worden gemaakt door de di
rekt betrokkenen. Het behoud van de aarde neemt 
in alle planning een centrale plaats in. Verspilling, 
overproduktie en konsumptiedwang vormen een 
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direkte bedreiging voor het voortbestaan van de 
mensheid . De politiek van nu bepaalt de toekomst 
van komende generaties : wie nu stem heeft, hoort 
voor hen te kiezen . 

• 3 1.3 Ongelijke machten 

Behalve door het verzet tegen het bestaande laat 
de PPR zich ook inspireren door konkrete idealen : 
een menswaardig bestaan, mondigheid, vrijheid 
en veiligheid voor iedereen in een mondiale sa
menleving zonder muren of vijanddenken. 
Deze politiek van droom en daad betekent niet het 
najagen van een utopische toekomst. Dat is ver
spilling van politieke energie. Altijd weer zal er 
sprake zijn van tegenstrijdige belangen en dus 
van strijd . Het najagen van paradijzen, hier of in 
het hiernamaals, kan makkelijk tot intolerantie en 
- op z'n slechtst - tot polit iek ekstremisme leiden . 
Ons realisme doet niets af aan onze politieke idea
len . Oorlog is te voorkomen, werkloosheid is op
losbaar en zure regen is te vermijden, honger kan 
bestreden worden. De PPR voert deze strijd door 
een onmiskenbare keus te maken tussen tegen
strijdige belangen . Ze helpt mee bij de organisatie 
van tegenmacht en laat zien dat de 'krisis' , anders 
dan een periodiek weerkerende vulkaanuitbar
sting , het resultaat is van bewust gemaakte poli
tieke keuzen . 
De ongelijke machtsverhoudingen zorgen ervoor 
dat deze keuzen gemaakt kunnen worden, ook al 
gaan ze in tegen essentiële belangen van grote 
bevolkingsgroepen. De één heeft domweg meer 
te kiezen dan de ander. Zo bepaalt Noord wat 
goed is voor Zuid , bepalen werkgevers wat goed 
is voor werknemers, mannen wat goed is voor 
vrouwen en baanhebbers wat goed is voor baan
lozen. 
Partijen als de PPR zijn onmisbaar gebleken in het 
signaleren van deze tegenstellingen en het duide
lijk maken dat een rechtvaardige samenleving 
een kwestie is van politieke wil. Zolang er in Ne
derland een politieke meerderheid bestaat, die 
kiest voor handhaving van de ongelijke machts
verhoudingen en wapenwedloop, doet ook het 
parlement weinig tegen de daarbij behorende eko
nomische machtskoncentraties. Daarom moet de 
minderheid, die dat anders wil , die zich verzet 
tegen de voortgaande burokratisering en een vrij
wel ongekontroleerde technologische ontwikke
ling, groeien naar een meerderheid. 

• 4 1.4 Bevrijding uit machteloosheid 

De PPR gelooft dat het anders kan . Demokratise
ring is daarbij het sleutelwoord . Een demokratise
ring die zich uitstrekt over het gehele maatschap
pelijke leven, dus ook over de politiek zelf. Maar 
eerst en vooral is demokratisering nodig op het 
terrein van de ekonomie. 
In de huidige samenleving bepalen de konkurren -

tieverhoudingen wie overleeft en wie ten onder 
gaat. Het maatschappelijk nut van produktie is 
ondergeschikt aan het streven naar winst. De hui 
dige overheid bevordert het systeem van onge
remde vrije ondernemingsgewijze produktie en 
onthoudt zich bewust van beslissende sturing. 
Regelgeving blijft beperkt tot korrektie van in ho
ge mate ongewenste ontwikkelingen en is zelfs 
dan niet altijd effektief. Ook maatschappelijke or
ganisaties van werknemers, konsumenten, mi
lieubeschermers etc. ontberen de machtsmidde
len om mee te beslissen over de richting waarin 
de ekonomie zich ontwikkelt. 
Zo leidt het permanente streven naar kostenverla
ging en afzetvergroting tot loonsverlaging, af
braak van sociale zekerheid, massa-ontslagen en 
gelijktijdige milieuvernietiging door roofbouw en 
overproduktie. 
De PPR wil komen tot nieuwe afspraken, waar
door de zeggenschap over de ekonomie liggen bij 
de direkt belanghebbenden . 
Dat zijn werkers, maar ook konsumenten, omwo
nenden en mensen met een uitkering . Deze demo
kratisering draagt er in belangrijke mate toe bij 
ekonomische afhankelijkheid op te heffen . De vak
beweging kan daarbij een grote rol spelen . Verder 
vindt de PPR dat de bestaanszekerheid van iedere 
burger hoort gegarandeerd te zijn, zonder dat 
daar een plicht tot het verrichten van betaalde 
arbeid tegenover staat. 
Vrouwen moeten zich door een eigen inkomen 
kunnen bevrijden uit de ekonomische afhankelijk
heid van hun kostverdienende man . Baanlozen 
moeten zi ch kunnen bevrijden uit hun afhankelijk
heid van een onzekere en steeds lagere uitkering . 
Boeren moeten een einde kunnen maken aan hun 
afhankelijkheid van agro-industrie, banken en 
grootschalige produktiemethoden. Maar ook zij 
die werken tegen loon moeten zich kunnen bevrij
den uit de knellende banden van de arbeidsplicht. 
De PPR bepleit daarom bevrijding in de arbeid 
(zeggenschap, menswaardige werkomstandighe
den) en bevrijding van de arbeid (gedeeltelijk los
koppelen van arbeid en inkomen , eerlijke verde
ling van al het werk binnens- en buitenshuis) . 
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• 5 11.1 Partij kiezen 

Er bestaat in de Nederlandse samenleving welis
waar een brede basis voor progressieve verande
ringen, maar het lukt nog niet die vorm te geven 
in een parlementaire meerderheid. Als mensen 
zich van de politiek afkeren, is dat vaak, omdat 
men ontevreden is over wat de overheid doet met 
haar toevertrouwde machts- en geldmiddelen. 
Toch roept het huidige beleid niet bij iedereen 
een duidelijke politieke stellingname of verzet op. 
Angst en onzekerheid veroorzaken ook apathie en 
afnemende solidariteit. Men vervalt in cynisme, 
zoekt zondebokken en gaat voor eigen rechter 
spelen . Politieke partijen zullen deze ontwikkelin
gen serieus moeten nemen en erkennen, dat ve
len zich terecht onzeker en bedreigd voelen . 
De PPR kiest haar politieke prioriteiten, hierna 
aangeduid als hoofdpunten van beleid , op basis 
van een politieke visie die uiterst kritisch is over 
de huidige maatschappijstruktuur en de ongelijke 
verdeling van invloed, zeggenschap, macht, werk 
en inkomen. De eerste prioriteit van de PPR ligt 
dan ook in het willen opkomen voor bedreigden, 
afhankelijken, machtelozen ; meehelpen hun mon
digheid te vergroten, stem geven aan hun verlan
gens, vechten voor verbetering van hL!n situatie. 
Een partij als de PPR verkeert niet in de positie, 
dat direkte en konkrete belangenbehartiging op 
elk gewenst moment kan worden gegarandeerd. 
Wel zullen wij zaken als machtsmisbruik en diskri
minatie aan de kaak stellen en parlementaire 
steun geven aan maatschappelijk verzet. Omge
keerd is het nodig dat dit maatschappelijk verzet 
duidelijk en massaal de stembus gebruikt om de 
verwante partijen een sterke positie in het parle
ment te geven. Wanneer mensen uit apathie of 
protest niet meer stemmen, helpen ze (onbe
doeld) mee aan het in stand houden van de huidi
ge situatie. 

• 6 11.2 Het maken van keuzen 

Volgens de PPR gaat de politieke diskussie in de 
komende tijd vooral om de volgende vragen : 
- Welke bijdrage kan Nederland leveren aan het 

voortbestaan van de mensheid, bedreigd door 
wapenwedloop, armoede en milieuvernieti
ging? 
Hoe organiseert onze samenleving betere 
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Oost-Westverhoudingen, breken we het v ij
and-denken af, zorgen we voor het verdwijnen 
van het mensenrechten- en vluchtelingenpro
bleem? 

- Hoe lossen we de problemen rondom de ar
beid op? 

- Hoe organ iseert onze samenleving betere 
Noord-Zuidverhoudingen en helpen we het 
armoede- en hongerprobleem opheffen? 

- Hoe verzekeren we iedere ingezetene van een 
menswaardig bestaan en hoe ver reikt de soli 
dariteit? 

- Hoe bevorderen we de feminisering van de 
samenleving? 
Hoe organiseren we het antwoord op de ing rij
pende sociaal-kulturele veranderingen, die het 
gevolg zijn van toenemende vrije ti jd, het mul
ti -kulturele karakter van de samenleving, het 
hoge tempo van technologische ontwikkelin
gen, de vergrijzing en de steeds groter wor
dende verschillen tussen de generaties? 
Hoe richten we de schaarser wordende ruimte 
in? 
Welke plaats kennen we toe aan nieuwe tech
nologische mogelijkheden op het terrein van 
automatisering, informatika , media, biotech
nologie en genetische manipulatie? 

- Hoeveel openheid aan de ene kant en hoeveel 
kontrole aan de andere kant kan een samenle
ving verdragen? 

Bij de beantwoording van al deze vragen zal 
steeds het wezen van de vertegenwoordigende 
demokratie ter sprake komen. Wat kunnen men
sen en groepen zelf beslissen, wat moet door de 
overheid geregeld worden? Hoe kunnen we de 
geloofwaardigheid van de overheid en het parle
ment doen terugkeren? Dat kan worden hersteld 
als mensen zelf iets te zeggen krijgen over de 
inrichting van de maatschappij waarin ze leven . 
De PPR bepleit daartoe bevordering van indivi 
dualisering, decentralisatie, kleinschaligheid en 
zelfbeheer. De overheden zullen hun bevoegdhe
den in het licht van deze uitgangspunten beoor
deeld zien. 
De PPR laat zich daarbij niet dwingen tot keuzen 
tussen zaken, waarvan men uit onwil , eigenbe
lang of gebrek aan kreativiteit oneigenlijke tegen
stellingen maakt. In de visie van de PPR kunnen 
werkgelegenheid en milieubehoud, ontwapening 
en behoud van vrijheid, veiligheid op straat zon-

PPR : 5-6 



der overal politie, parlementaire en buitenparle
mentaire aktie prima samengaan. 

• 7 11.3 De rol van de overheid 

Alles mag dan wel met politiek te maken hebben, 
het is niet verstandig om alles door de overheid 
te laten regelen. Door teveel regels komt de men
selijke kreativiteit in het gedrang . Bovendien is 
lang niet alle regelgeving verantwoord en doel
treffend, dit dwingt tot helderheid over de vraag 
wàt geregeld moet worden en door wie. Om te 
voorkomen dat de rechtsbescherming van en 
dienstverlening aan burgers in gevaar komt, 
wordt afstoting van overheidstaken onderworpen 
aan duidelijke, kontroleerbare, maatschappelijke 
kriteria. Terwille van rechtvaardigheid, rechtsge
lijkheid en het behoud van de aarde zal op een 
aantal punten juist ook een versterking van over
heidstaken en bevoegdheden nodig zijn . 
Politieke regelgeving is een uiterst ingewikkeld 
proces. Alles hangt met alles samen. Goede regel
geving voor het ene blijkt vaak negatieve gevol 
gen op een ander terrein te hebben. Onze maat
schappij lijkt een ondoordringbaar woud, waarin 
zij die de wegen kennen , ongestoord hun gang 
kunnen gaan. De macht van deze kleine elite moet 
worden afgebroken en hun kennis en rijkdom be
horen eerlijker te worden verdeeld . Sociale vaar
digheid en mondigheid van mensen is voorwaar
de om dit te bereiken. 
Het demokratisch gehalte van de samenleving 
wordt niet allereerst in Den Haag bepaald, maar 
door de mate waarin mannen en vrouwen betrok
ken worden bij alles waarover ze maar kunnen 
beslissen. Verschuiving van zoveel mogelijk be
sluitvorming naar de basis is de weg naar demo
kratisering. Dat kan ook de diskussie over de rol 
van de overheid nieuw leven inblazen. 
Want wat voor overheid willen we eigenlijk? Is de 
staat een noodzakelijk kwaad om nog ergere kwa
den te beheersen? Fungeert zij als beheersappa
raat van het kapitalisme? Of is het een hogere 
macht, wiens gezag wij dankbaar aanvaarden? 
Wij zien de staat als een door onszelf gekozen 
organisatie, die uitvoerder is van zo weinig moge
lijk taken . Een soort kontrakt om vrede, vrijheid , 
rechtsbescherming, gelijkheid, rechtvaardigheid 
en een leefbare maatschappij te waarborgen. En 
dat dan voor iedereen en niet alleen voor de ' hap
py few'. Niet meer regels dan strikt nodig, niet 
minder dan veilig en eerlijk is. Welke regels en 
voor wie, dat wordt vastgesteld in een demokrati 
sche buitenparlementaire meningsvorming en 
parlementaire besluitvorming. Daarbij behoort 
het parlement zich meer dan nu bezig te houden 
met de wezenlijke vragen van recht en rechtvaar
digheid in plaats van - als een slecht werkend 
belangenbehartigingskollege - verschillende 
groepen tegen elkaar uit te spelen. 
Daarom moet thuis, op straat en in parlementaire 
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organen een taai gevecht worden gevoerd. Voor 
een politieke partij ligt het begin van deze strijd in 
een duidelijke keus van politieke prioriteiten. 
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• 8 111.1 DEMOKRATIE EN HET AANZIEN VAN 
DE POLITIEK 

Het aanzien van de politiek heeft schade geleden 
door de manier waarop de parlementaire demo
kratie vaak werkt. Daardoor is het vertrouwen in 
de politiek gedaald. Velen zien het parlement als 
een forum dat hier en daar wat bijstuurt, zonder 
dat gevestigde posities er door in gevaar komen. 
De keuze voor buitenparlementair verzet is vanuit 
deze zienswijze een logische stap. Met de erken
ning van de waarde van buitenparlementaire aktie 
pleit de PPR ondubbelzinnig voor versterking van 
de parlementaire demokratie. Daarvoor is maat
schappelijke aktie onmisbaar. Politici dienen meer 
dan nu te beseffen, dat wie gekozen wordt, ook 
daadwerkelijk moet vertegenwoordigen. Een re
geerakkoord mag niet zo worden toegepast, dat 
serieuze diskussie en daarop gebaseerde parle
mentaire besluitvorming worden aangetast. 
Parlementsleden behoren zich niet - door voor
overleg met hun partijgenoten in de regering - al 
min of meer te binden aan regeringskompromis
sen. Fraktievoorzitters hebben in het Catshuis 
niets te zoeken. De demokratie wordt niet onder
mijnd door een volkspetionnement, maar doordat 
het grondwettelijk vastgelegde dualisme tussen 
regering en parlement wordt uitgehold. Het poli
tieke ambt heeft ingeboet aan integriteit en moed. 
Een minister die het parlement voorliegt of ver
antwoordelijk is voor ernstige fouten, hoort af te 
treden. En een partij die daarvan een kabinetskri
sis maakt, is misplaatst loyaal. Wij hebben in Ne
derland meer volksvertegenwoordigers nodig, 
die op belangrijke momenten de rug rechten en 
onafhankelijk van de fraktiediscipline doen, wat 
ze vinden, dat ze moeten doen. Het parlement 
behoort namens de bevolking te spreken. Niet in 
onbegrijpelijke Binnenhoftaal, maar in de taal en 
de argumenten van de burgers. Besluitvorming 
en diskussie mogen niet achter de schermen 
plaatsvinden, maar horen thuis in openbare ver
gaderingen van het parlement. 
Er moeten initiatieven genomen worden om de 
invloed van kiezers te vergroten en de positie van 
het parlement tegenover regering en ambtenaren 
te versterken. 
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Prioriteiten 

• 9 Werkplan 

De PPR schuwt het dragen van bestuurlijke 
verantwoordelijkheid niet en zal aktief mee
werken aan de vorming van een progressieve 
regering. 
Strikte en gedetailleerde regeerakkoorden zijn 
ongewenst. Regeringsfrakties moeten zich 
slechts op hoofdpunten via een regeerakkoord 
binden. 
Als de PPR wordt betrokken bij het vormen 
van een regering kiest zij een dergelijke opstel
ling. 
De kabinetsformateur wordt gekozen of be
noemd door de Tweede Kamer. 
De Eerste Kamer wordt afgeschaft. 

- De Tweede Kamer versterkt haar kontroleren
de funktie, ondermeer door vaker gebruik te 
maken van het enquête recht. Door uitbreiding 
van de faciliteiten kunnen parlementariërs ge
makkelijker onderzoek laten verrichten en hun 
ombudsfunktie beter vervullen. 
De volksvertegenwoordiging krijgt een sterke
re positie, o.a. door de toegankelijkheid van 
het ambtelijk apparaat te verbeteren en de 
fraktieassistentie uit te breiden. 
Er worden voorstellen gedaan om - in navol
ging van de Wet Openbaarheid van Bestuur -
een inspraakstatuut op te stellen. Dit statuut 
legt in grote lijnen vast waaraan inspraakpro
cedures moeten voldoen. Ook wordt aangege
ven op welke wijze de politiek dient om te gaan 
met de resultaten van inspraak. Bij klachten 
moet de gang van zaken getoetst worden door 
de Raad van State. 
De PPR onderneemt stappen om te komen tot 
een regeling waarbij 500.000 burgers een aan
vaard wetsvoorstel via een referendum aan de 
kiezers ter verwerping kunnen voorleggen. 

- Bij de komende herziening van de Kieswet 
neemt de PPR initiatieven om het effekt van de 
voorkeurstemmen te vergroten. 

- Initiatieven worden genomen om politieke 
ambtsdragers te verplichten al hun nevenfunk
ties en neveninkomsten openbaar te maken. 

- Plannen worden ontwikkeld om te komen tot 
een beleidseffektrapportage bij daarvoor in 
aanmerking komende wetten en maatregelen. 
Door beleidseffektrapportages kan nagegaan 
worden of besluiten de gewenste gevolgen 
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hebben en of de voordelen opwegen tegen de 
mogelijke nadelen en neveneffekten. 

- Adviesraden en kommissies moeten regelma
tig op hun nut worden beoordeeld. Als zij geen 
nut meer hebben, moeten ze worden afge
schaft. 
Burgemeester en Commissaris der Koningin 
moeten worden gekozen door gemeenteraad 
resp. provinciale staten. Zolang dat niet moge
lijk is, moet er een wettelijke inspraakregeling 
komen voor gemeenteraden en provinciale 
staten bij de benoeming van burgemeesters 
resp. Commissarissen der Koningin. 
De PPR zal zich blijven verzetten tegen depoli
tisering van akties en tegen kriminalisering 
van aktievoerders door regelmatig de doelstel
lingen van akties in het parlement aan de orde 
te stellen. 
De PPR werkt aan een gelijke vertegenwoordi
ging van vrouwen en mannen op alle nivo's. 
Dat geldt voor de eigen politieke praktijk en 
voor alle benoemingen waarbij PPR-vertegen
woordigers een stem uitbrengen. 

• 10 111.2 DEMOKRATISERING EN 
DECENTRALISATIE 

Demokratie bestaat voor de PPR niet uitsluitend 
uit het recht van alle vaste ingezetenen van dit 
land om één keer in de vier jaar een hokje rood te 
maken . Een echte demokratie is meer dan dat en 
veronderstelt een bewuste en aktieve bevolking, 
die het bestuur van het land niet alleen overlaat 
aan gekozenen. Dat bestuur moet dan ook zo zijn 
ingericht, dat daar ruimte voor is. 
De PPR vindt dat mensen zoveel mogelijk betrok
ken moeten worden bij en invloed moeten kunnen 
uitoefenen op de beslissingen die hun eigen leven 
en leefomgeving betreffen. Binnen overeengeko
men kaders horen beslissingen op een zo laag 
mogelijk nivo genomen te worden . Dat vereist 
een vergaande decentralisatie. De PPR beschouwt 
decentralisatie dan ook als een middel om de de
mokratie te vergroten en te versterken. Taken, 
bevoegheden én bijbehorende middelen moeten 
- daar waar het logisch, zinvol en passend is -
door hogere overheden worden overgedragen 
aan lagere. Als principe moet gelden, dat elke 
bestuurslaag zich bezighoudt met die zaken waar
mee ze zich ook bezig behóórt te houden. 
De centrale overheid: randvoorwaarden en kaders 
(nationaal en internationaal) scheppen met als 
uitgangspunt de demokratisch vastgestelde (ba
sishechten en wetten, middelen (grof) verdelen, 
garanties bieden waar gaten vallen. 
De provinciale overheid: provinciale en regionale 
zaken, die duidelijk bovengemeentelijk zijn (ruim
telijke ordening, regionale ekonomie, milieu, ver
keer, gezondheidszorg en andere steunvoorzie
ningen). 
De gemeentelijke overheid: al het overige dat zich 
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binnen de gemeentegrenzen voordoet. 
In de praktijk tekent zich tussen provincie en ge
meente een 'regionaal gat' af. Een vierde be
stuurslaag vindt de PPR overbodig. Daar waar 
nodig moeten goed georganiseerde en gekontro
leerde gemeenschappelijke samenwerkingsvor
men dit gat opvullen . 
Dezelfde principes die gelden voor demokratise
ring en decentralisatie van het openbaar bestuur, 
zijn volgens de PPR van toepassing op alle terrei
nen waar bestuurd wordt, zoals in de ekonomie, 
het onderwijs, de energievoorziening, de huisves
ting en de gezondheidszorg. Bij een zo groot mo
gelijke medezeggenschap van betrokkenen heb
ben genomen besluiten en het gevoerde beleid 
een zo breed mogelijk draagvlak. 

• 11 Werkplan 

Het initiatief wordt genomen om een Stuurgroep 
Decentralisatie in te stellen, die decentralisatie
plannen voorbereidt. Deze breed samengestelde 
Stuurgroep krijgt de opdracht om binnen één jaar 
een aantal konkrete decentralisatievoorstellen te 
doen aan regering en parlement. Decentralisatie 
van taken en bevoegdheden is alleen verant
woord, indien daarbij ook financiën ter beschik
king worden gesteld en de rechten van minderhe
den gewaarborgd worden (b. v. via raamwetge
ving). 

Bevoegdheden en middelen op het gebied van 
het ekonomisch beleid moeten worden over
geheveld naar de provincies en de grote ge
meenten ('regionalisering van de ekonomie'). 
De PPR bereidt hiervoor voorstellen voor. 
De positie van gemeenteraden en provinciale 
staten moet worden versterkt door vergroting 
van de faciliteiten voor raads- en statenleden. 
De PPR neemt het initiatief om de gemeente
en provinciewet zo te wijzigen, dat de funkties 
van wethouder en gedeputeerde ook als duo
baan kunnen worden vervuld. 
De talrijke doeluitkeringen aan gemeenten en 
provincies worden zoveel mogelijk omgezet in 
bijdragen uit het gemeente- en provinciefonds. 
Gemeentelijke herindelingen vinden niet meer 
plaats om kleine gemeenten op te heffen, maar 
alleen als het nodig is om bepaalde knelpunten 
op te heffen . Vanuit demokratisch oogpunt is 
het ongewenst dat gemeenten zo klein zijn, 
dat kombinaties van funkties voorkomen. 
Een verdere demokratisering van het bedrijfs
leven is wezenlijk. Dit gebeurt door een ver
sterking van de positie van de werknemers, 
o.a. door een belangrijker rol voor de vakbewe
ging en meer bevoegdheden voor de onderne
mingsraden. 
De overheid moet voorop lopen bij de demo
kratisering van haar diensten en bedrijven, het 
geven van gelijke kansen door het scheppen 
van volwaardige deeltijdbanen, de nivellering 
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van salarissen en pensioenen, het geven van 
een volledig stakingsrecht en het bieden van 
werk en mogelijkheden aan ethnische en kultu
rele groepen. 
De PPR-fraktie doet het voorstel voor een wet
telijke regeling 'Gewetensbezwaren in werksi
tuaties'. Uitgangspunt hierbij is dat gewetens
bezwaren geen verslechtering van de positie 
van de werknemer/werkneemster met zich 
mee mogen brengen. 
Iemands politieke overtuiging mag geen reden 
zijn een aanstelling te weigeren of tot ontslag 
over te gaan. Daarom zijn beroepsverboden 
uit den boze. 
De parlementaire kontrole op de BVD en poli
tieke inlichtingendiensten wordt versterkt. Hun 
werkterreinen en hun autonomie moeten wor
den ingeperkt. 

• 12 111.3 EKONOMISCH BELEID 

Het huidige ekonomische beleid komt vooral ten 
goede aan de sterken: multinationals, banken, 
exporterende bedrijven en de goed betaalde men
sen (meestal mannen) die daar werken. De proble
men worden nu eenzijdig afgewenteld op de eko
nomisch zwakkeren. De werkloosheid (met name 
onder vrouwen, jongeren en migranten) is onaan
vaardbaar hoog. 
Door de aantasting van inkomens en uitkeringen 
zijn steeds meer mensen op de armoedegrens 
terecht gekomen. Daarbij maakt het zwarte circuit 
van het huidige ekonomische systeem helemaal 
een ondoorzichtige jungle, waarin opnieuw de 
slimste en de sterkste het meest aan hun trekken 
komen. 
De PPR staat voor een 'vermaatschappelijking' 
van de ekonomie met een eerlijke verdeling van 
werk, inkomen, invloed en zeggenschap. Ieder 
mens heeft recht op ekonomische onafhankelijk
heid. Ieder mens heeft recht op een zelfstandig 
inkomen dat voldoende is om zich te kunnen ont
plooien en aan de samenleving deel te nemen. 
Om dat te bereiken zijn vernieuwing van de eko
nomie, duurzaam ekonomisch herstel, mentali
teitsverandering, eerlijke verdeling van betaald 
en onbetaald werk en zelfstandig inkomen voor 
iedereen nodig. Hierop zal een nieuw stelsel van 
sociale zekerheid gebaseerd moeten worden. 
De PPR zet zich aktief in voor het doorbreken van 
de huidige arbeidsethiek. Recht op arbeid is niet 
hetzelfde als plicht tot betaald werken. Ook zonder 
arbeidsdwang zullen de meeste mensen blijven 
kiezen voor betaald werk en deelname aan het 
maatschappelijk leven. Daarbij zal de kwaliteit 
van het aangeboden werk een steeds belangrijker 
rol spelen. 
Als radikale partij staat de PPR een selektieve eko
nomische ontwikkeling voor ogen, waarin een 
ongekontroleerde produktie die het milieu vernie
tigt en bodemschatten uitput, wordt voorkomen. 
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Deze ontwikkeling wordt bij voorkeur op provin
ciaal nivo gepland en gestuurd. Sektoren en be
drijfstakken die bijdragen aan groei en vooruit
gang die aan de hele samenleving ten goede ko
men en die zo weinig mogelijk problemen opleve
ren voor mens, milieu en Derde Wereld, moeten 
worden gestimuleerd. Daarbij hebben arbeidsin
tensieve sektoren voorkeur. 
De PPR wil dat kleinschalige produktie, hergebruik 
van grondstoffen en reparatie van duurzame goe
deren financieel aantrekkelijk worden gemaakt. 
Daarnaast is er dringend behoefte aan nieuwe 
technologieën, die milieu en energie sparen en de 
kwaliteit van de arbeid waarborgen en verbeteren. 
Een dergelijke kringloopekonomie wordt mogelijk 
door lastenverschuiving van arbeid naar kapitaal, 
grondstoffen en energie. Zeker wanneer dit ge
beurt in samenhang met arbeidstijdverkorting, 
herverdeling van werk en invoering van een basis
inkomen. Nu de westerse landen hun eigen mark
ten steeds meer afschermen en de wereldmarkt 
met hun overproduktie overspoelen, is de positie 
van veel ontwikkelingslanden opnieuw struktureel 
verslechterd. Het ekonomisch beleid in Nederland 
moet nadrukkelijk ruimte geven aan een zelfstan
dige ontwikkeling van landen in de Derde Wereld . 
In een internationale arbeidsdeling, die in het be
lang is van Zuid en Noord maken landen een zo 
goed mogelijk gebruik van hun nationale hulp
bronnen en heeft de bevrediging van binnenland
se behoeften voorrang boven produktie voor de 
export. 
Om meer evenwicht te brengen in de import- en 
exportverhouding in Nederland moet een ver
schuiving plaatsvinden van exportbevordering 
naar bevordering van binnenlandse produktieve 
en konsumptieve bestedingen. Dit houdt in dat de 
koopkracht van lonen en uitkeringen niet verder 
mag dalen. Het gezond maken en houden van de 
overheidsfinanciën vindt ook de PPR nastrevens
waardig. Echter het terugdringen van het financie
ringstekort mag geen doel op zich zijn. 
De PPR is altijd van mening geweest, dat de eko
nomische macht in onze samenleving beter ge
spreid en gekontroleerd moet worden . Daarbij 
wordt niet in de eerste plaats gedacht aan het 
scheppen van nieuwe machtscentra via bijvoor
beeld de overheid of genationaliseerde bedrijven. 
Wel zal de gemeenschap meer greep moeten krij
gen op de ekonomie. Medebeslissingsrecht van 
werknemers en volksvertegenwoordiging in sleu
telindustrieën en financiële instellingen als ban
ken en verzekeringsmaatschappijen is daarom 
dringend nodig. Voor verdere demokratisering 
van de ekonomie bieden vormen van arbeiders
zelfbestuur de beste garantie. De zeggenschap 
over bedrijven en instellingen moet in handen 
komen van de betrokken werknemers, waardoor 
deze verantwoordelijkheid gaan dragen voor alle 
belangrijke beslissingen. Kapitaalverschaffers 
wordt daarbij een vast rendement gegarandeerd, 
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maar zij kunnen aan de financiering geen zeggen
schap over de wijze van produktie, de produktie
middelen en de aanwending van de winst ontle
nen. 
Het ombouwen van bedrijven met de gangbare 
struktuur tot ondernemingen met werknemers
zelfbestuur moet vergemakkelijkt worden voor 
wettelijke maatregelen. De invloed van de konsu
ment op produktie en produkten moet versterkt 
worden . Daardoor krijgen de werknemers en de 
gemeenschap samen zeggenschap over wat, 
waar en onder welke omstandigheden geprodu
ceerd zal worden. 
Om de grote politieke en ekonomische macht van 
sleutelindustrieën en financiële instellingen als 
banken en verzekeringsmaatschappijen te ver
minderen en inzichtelijker te maken moeten meer 
vertegenwoordigers van samenleving en over
heid bij het beleid van dergelijke industrieën en 
instellingen betrokken worden. Grond en bodem
schatten en hun opbrengsten behoren in gemeen
schapshanden te komen en te blijven. 

• 13 Werkplan 

- Voor de PPR geldt dat het terugdringen van 
het financieringstekort geen doel op zich mag 
zijn . Geen bezuinigingen zonder achterliggen
de visie, wel strukturele maatregelen met visie 
die het beroep op de overheidskas doen ver
minderen. Daarbij stelt de PPR de volgende 
voorwaarden: 
a. het totaal aantal arbeidsplaatsen bij over

heid en gesubsidieerde sektor dient mini
maal gelijk te blijven; 

b. in plaats van verlaging van uitkeringen 
moet het beleid worden gericht op vermin
dering van het beroep op uitkeringen en 

c. de koppeling van uitkeringen aan loonont
wikkelingen moet worden hersteld. 

- In het ekonomisch beleid moet de nadruk wor
den gelegd op stimulering en ontwikkeling 
van arbeidsintensieve en kansrijke sektoren . 
Hierbij moet worden aangesloten bij de so
ciaal-ekonomische struktuur van de regio's . 
Bij elke produktiebeslissing moeten de gevol 
gen voor milieu, energieverbruik en internatio
nale arbeidsverdeling maatschappelijk kontro
leerbaar zijn. 
De PPR hecht veel belang aan verbetering van 
de kwaliteit van de arbeid, van de werkomstan
digheden en van de sociale verhoudingen bin
nen bedrijven en instellingen. Risiko's, werk
druk en werktempo zijn nu vaak veel te hoog . 
De voortgaande automatisering zal de kwaliteit 
van veel werk sterk beïnvloeden . Of en hoe er 
geautomatiseerd moet worden mag niet alleen 
beoordeeld worden uit het oogpunt van kos
tenverlaging, maar moet ook afhangen van de 
vraag of goede werkomstandigheden zijn ge
waarborgd. De ondernemingsraad behoort op 
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dit punt instemmingsrecht te krijgen. 
De PPR neemt initiatieven om bij het meten 
van ekonomische ontwikkeling niet alleen te 
kijken naar produktie en geld, maar ook andere 
faktoren te betrekken (zoals verbetering van 
milieu, kwaliteit van arbeid, verdeling van ar
beid, deelname van vrouwen aan betaalde 
arbeid). 
De steun aan bedrijven moet meer worden 
gericht op het midden- en kleinbedrijf en aan 
de hand van duidelijke kriteria plaatsvinden. 
Bij eventuele steunverlening aan noodlijdende 
bedrijven moeten niet alleen ekonomische toe
komstmogelijkheden, maar ook importsubsti
tutie, sociaal beleid en funkties van het bedrijf 
in het ekonomisch netwerk in de afwegingen 
worden betrokken. 
De PPR ontplooit initiatieven die het starten 
van kleine en middelgrote bedrijven eenvoudi
ger maken. 
Bedrijven die zich richten op kleinschalige pro
duktie, gebruik van mens- en milieuvriendelij
ke technologieën, hergebruik van grondstoffen 
en reparatie van duurzame goederen moeten 
worden gestimuleerd. 
Er moet worden gewerkt aan het in werking 
stellen en naleven van een VN-gedragskode 
voor multinationals, in het bijzonder voor hun 
doen en laten in ontwikkelingslanden. Tegen 
belastingontwijking door (multinationale) on
dernemingen moeten maatregelen worden 
genomen. 
De PPR wil een meerjarenprogramma voor 
ekonomische ontwikkeling en overheidsinves
teringen dat de volgende elementen bevat: 
a. extra inzet van aardgas voor binnenlands 

gebruik, waardoor nieuwe kerncentrales 
behalve ongewenst, ook overbodig wor
den; 

b. de opbrengst van deze extra aardgasver
koop moet worden benut voor een groot
scheeps programma voor energiebespa
rende investeringen en ontwikkeling van 
schone energiebronnen. Dit levert direkt 
zeer veel nieuwe werkgelegenheid op; 

c. de energiebesparingen die deze investerin
gen op langere termijn opleveren wegen 
ruimschoots op tegen de kosten van de 
extra aardgasinzet. Bovendien leveren in
vesteringen in energiebesparing in gebou
wen van overheid, semi-overheid en kollek
tief woningbestand die thans worden ge
daan, ook na verloop van tijd nog aanzien
lijke kostenbesparingen in de kollektieve 
sektor op; 

d. herziening van het akkoord met de olie
maatschappijen over de gaswinning, waar
bij de werkelijke kosten (verhoogd met een 
redelijke winstopslag) uitgangspunt moe
ten zijn; 

e. een betere planning in de bouwsektor. 
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Meerjarenprogramma's die op alle nivo's 
voorzien in een gestage stroom van bouw
opdrachten. Voldoende financiële middelen 
voor provincies en gemeenten om een kon
tinu programma te kunnen financieren ; 

f . sterke uitbreiding van mogelijkheden van 
beroepsscholing, omscholing en bijscho
ling van volwassenen, waarbij in het bijzon
der aandacht wordt geschonken aan scha
kelopleidingen voor in het arbeidsproces 
herintredende vrouwen en aan speciale 
programma's voor migranten en jongeren 
die met name aan de meest achtergestel
den garanties bieden op vast en menswaar
dig werk ; 

g. uitbreiding en verbetering van het leerling
wezen . Daarvoor moet een uitvoeringsplan 
worden opgesteld, waarin de financiering 
en de werkgelegenheidstoename (van do
centen) worden geregeld ; 

h. een programma voor snelle bodemsane
ring en bestrijding van milieuverontrein i
ging ; 

i. herstelplannen en investeringsprogram
ma's van provincies en grote gemeenten 
(opgesteld in samenwerking met vakbon
den en andere maatschappelijke organisa
ties), die gericht moeten zijn op : stadsver
nieuwing , sociale woningbouw, energiebe
sparing, ontwikkeling van schone ener
gieopwekking, openbaar vervoer, onder
houd van wegen, fietspaden, vaarwegen, 
havens, bestrijding van milieuverontreini
ging en bodemsanering; 

j. aanwending van WIR-gelden ter stimule
ring van arbeidsintensieve investeringen. 
De PPR zal een voorstel maken voor een 
Wet op de Arbeidsrekening (WAR). Bij het 
afschaffen van de WIR moeten er speciale 
regelingen komen voor steun aan land
bouwbedrijven en het midden- en kleinbe
drijf. 

k. nadere uitwerking van het PPR-plan om 
een lastenverschuiving van de faktor arbeid 
naar de faktoren kapitaal, grondstoffen en 
energie te bewerkstelligen; 

I. vorming van een fonds waaruit importver
vangende produktie en dienstverlening 
kunnen worden gestimuleerd; 

m . een steunregeling voor bedrijven die bij 
arbeidstijdverkorting in ernstige moeilijkhe
den raken; 

n. maatregelen die bedrijfsovername in de 
landbouw en het midden- en kleinbedrijf 
vereenvoudigen . Opvolgers mogen niet 
geheel zijn uitgeleverd aan bank enlof fami
lie; 

o. een overheidsfonds ter stimulering van 
omvorming van wapenindustrie tot civiele 
produktie (konversiefonds). 
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• 14 111.4 BESTAANSZEKERHEID 

De PPR is voorstander van een gestuurde en se
lektieve ekonomische ontwikkeling. De materiële 
produktie van goederen en diensten moet op een 
zodanige manier worden georganiseerd dat zij 
voor iedereen in voldoende mate bestaanszeker
heid verschaft. Dit betekent, ondermeer dat de 
werkomstandigheden kansen bieden op ontplooi
ing , dat de produktie het milieu spaart, dat het 
werk een redelijk en stabiel inkomen oplevert, dat 
er werk beschikbaar is voor ieder die daaraan een 
inkomen kan of wil ontlenen, en dat het werk te 
kombineren is met zelfverzorging en zorg voor 
kinderen . Om bestaanszekerheid te garanderen, 
moeten de baten van de produktie op een eerlijke 
wijze over de bevolking worden verdeeld. 
Dit alles vereist een sterk overheidsingrijpen . Ter 
bestrijding van de werkloosheid schept de over
heid banen in die sektoren waar de produktie on
toereikend is om aan de behoeften te voldoen: 
zoals onderwijs, huizenbouw, kleinschalige ge
zondheidszorg . Zij bevordert het kleinschalig on
dernemen: MeMobedrijven, dienstverlening, mi
lieubehoud e.d. De overheid schept ook werk door 
arbeid goedkoper te maken . Dit kan door het stel
sel van sociale zekerheid gedeeltelijk te financie
ren uit heffingen op kapitaal, in plaats van op ar
beid (lastenverschuiving) . Bovendien moet de 
regering bevorderen , dat de beschikbare hoeveel
heid werk eerlijker wordt verdeeld. Dat geldt 
(naast vrouwen en jongeren) in het bijzonder voor 
gehandikapten. 
De PPR wil arbeidstijdverkorting - met een herbe
zetting van minimaaI80% -tot ca . 30 uur per week 
in 1990 en tot 25 uur per week zo snel mogelijk 
daarna . De overheid schept door wetgeving de 
voorwaarden om deze doelstelling te realiseren. 
Zij geeft met haar eigen apparaat het voorbeeld . 
Sociale partners hebben tot 1989 de tijd om via 
onderlinge afspraken deze arbeidstijdverkorting 
te realiseren . Komt daar niets van terecht, dan 
moet de wetgever via een aantal wettelijke maat
regelen werkweken van gemiddeld meer dan 30 
uur na 1990 zeer onaantrekkelijk maken. 
Om vrouwen en mannen maximaal van deze her
verdeling gebruik te laten maken zal de overheid 
voor goede en betaalbare vormen van kinderop
vang moeten zorgen . De positie van vrouwen in 
het onderwijs en op de arbeidsmarkt zal door een 
aantal maatregelen (oplopende kwoteringsrege
ling, loopbaanbeleid, schakelkursussen, kinderop
vang) verbeterd moeten worden. Op die manier 
zal het recht op betaald werk ook voor vrouwen 
geëffektueerd kunnen worden. 
Het verlies aan koopkracht dat bij een kortere 
werkweek en eerlijker verdeling van werk op
treedt, wordt gekompenseerd door de invoering 
van een gedeelte van het door de PPR bepleitte 
basisinkomen. Het basisinkomen wordt stap voor 
stap verhoogd tot een nivo dat voldoende is om 
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in het levensonderhoud te voorzien . Iedereen van
af 18 jaar heeft recht op dit basisinkomen, zodat 
in de eindsituatie de gedeeltelijke loskopppeling 
van arbeid en inkomen een feit is. Voor kinderen 
van 1-17 jaar gelden gedifferentieerde bedragen . 
Na invoering kunnen regelingen voor kinderbij
slag en studiefinanciering vervallen . 
In het algemeen wordt bestaanszekerheid in ma
teriële zin gegarandeerd, doordat de overheid 
duidelijke marges aangeeft, waarbinnen inko
mens en uitkeringen zich ontwikkelen. Verdere 
verlaging van inkomens en uitkeringen beneden 
modaal worden voor een periode van vier jaar 
uitgesloten . Herstel en verhoging zijn afhankelijk 
van de ekonomische ontwikkeling en zijn gebon
den aan twee randvoorwaarden : 

Inkomensverschillen mogen niet groter wor
den en de koppeling tussen netto-Ionen en 
uitkeringen mag niet worden losgelaten. De 
PPR pleit voor herstel van de koopkracht van 
de minima, inklusief de minimumjeugdlonen, 
op het nivo van 1982. 

- De sociale zekerheid moet geregeld worden in 
één inkomensdervingswet, waarbij gekozen 
moet worden voor een systeem van strikt indi
viduele uitkeringen. 

De PPR wil de hoogte van alle werkloosheidsuitke
ringen stellen. op minimaal 80 procent van het 
laatst verdiende loon . Er moet geen relatie wor
den gelegd tussen de duur van de werkloosheids
uitkering en de tijd dat de ontvanger aan het ar
beidsproces heeft deelgenomen en sociale pre
mies heeft betaald. De arbeidsongeschiktheidsuit
keringen dienen tot de pensioengerechtigde leef
tijd gekoppeld te blijven aan het laatst verdiende 
loon (minimaal 80 procènt bij volledige arbeids-
ongeschiktheid) . . 

• 15 Werkplan 

- leder mens heeft recht op werk en op een zelf
standig inkomen. Naast het door ons voorge
stelde ekonomische beleid is de invoering van 
een 25-urige werkweek, gekoppeld aan een 
gelijktijdige invöering van een gedeeltelijk ba
sisinkomen \,ioor iedereen vanaf 18 jaar, een 
belangrijke doelstelling van de PPR op sociaal
ekonomisch terrein. Een gedeeltelijk basisinko
men van f 9.000,- is voldoende om voor de 
laagstbetaalden de koopkrachtdaling bij ATV 
tot 25 uur te kompenseren. Als tussenstap zet
ten wij ons in voor 30 uur (met gedeeltelijk 
basisinkomen van f 6.000,-) in 1990. Uiteinde
lijk moet dit leiden tot invoering van een basis
inkomen gelijk aan het bijstandsnivo. Zolang 
het individuele basisinkomen nog niet gelijk is 
aan de bijstandsnorm, blijft de bijstandswet 
nodig voor aanvullende toeslagen . Na invoe
ring van het basisinkomen blijven de uitke
ringsrechten boven het nivo van dat basisinko
men gehandhaafd. Door de daling van het bru-
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to inkomen uit arbeid per individu moeten de 
tarieven van loon- en inkomstenbelasting en 
het stelsel van premieheffingen worden her
zien . 
De financiële ruimte die ontstaat door verla
ging van de premielasten op arbe id (door las
tenverschuiving) moet voor een deel gebruikt 
worden om de koopkrachtdaling ten gevolge 
van arbeidstijdverkorting (ATV) voor inkomens 
tot f 60.000,- te kompenseren. Dit voorzover 
produktiviteitsstijging en inverdieneffekten 
onvoldoende opleveren . Boven f 60.000,- zal 
bij ATV - geleidelijk oplopend - wel netto inko
men ingeleverd moeten worden . 
De bruto loonkosten per uur mogen niet stij 
gen . Overwerk moet zwaar belast worden . In 
de komende periode moet een systeem uitge
werkt worden waardoor na 1990 werkweken 
van gemiddeld meer dan 30 uur onaantrekke
lijk zullen zijn door hogere belasting- en pre
miedruk op de 'meer-uren '. 
Er moet één inkomensdervingswet komen die 
alle bestaande regelingen vervangt. Het uitke
ringspercentage bedraagt minimaal 80 procent 
van het laatst verdiende loon. De sociale uitke
ringen met een verzekeringskarakter - AOW, 
Weduwen- en Wezenwet, Bijstand, AAW - blij
ven tot aan 1990 gelijk in koopkracht. De hoog
te van de uitkeringen wordt bepaald door de 
geldwaarde van een minimum noodzakelijk 
geacht pakket aan basisvoorzieningen . Be
staande uitkeringen worden verlaagd met een 
bedrag ter hoogte van het basisinkomen. 
De PPR bepleit een volledige individualisering 
van sociale wetgeving en belastingen . Voor
deurdelersmaatregel en tweeverdienerswet 
worden ingetrokken. Het beleid van eenmalige 
extra uitkeringen wordt omgevormd tot een 
strukturele inkomensverbetering. 
Bij invoering van een geïndividualiseerd recht 
op uitkering en inkomen wordt kontrole op het 
privéleven van mensen met een uitkering over
bodig . 
De belastingwetgeving moet eindelijk eens 
vereenvoudigd worden . Volledige individuali 
sering en afschaffing van veel aftrekposten 
moeten daarbij uitgangspunt zijn . Grote inko
mensverschillen moeten worden tegenge
gaan . Aftrekmogelijkheden voor hypotheek
rente over leningen tot f 200.000,- en voor 
giften moeten blijven bestaan. In elk geval mag 
de belastingwetgeving toetreding van vrou
wen tot de arbeidsmarkt niet langer onaantrek
kelijk maken. 
De PPR neemt initiatieven om de positie van 
de in het midden- en kleinbedrijf meewerkende 
vrouw (o.a. in de landbouw) in juridische, fis 
kale en verzekeringssfeer te verbeteren. 
Er moet een plan worden gemaakt met de mo
gelijkheid voor fleksibele pensionering . 
Er moeten maatregelen worden getroffen om 
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bij verandering van baan een 'pensioenbreuk' 
ongedaan te maken. 
De arbeidswetgeving moet worden verscherpt 
om afbraak van de rechtspositie van werkne
mers tegen te gaan en nadelige vormen van 
fleksibilisering te voorkomen. Gelijkschakeling 
van alle rechten van deeltijdwerkers met vol
tijdwerkers moeten worden nagestreefd . Deel
tijdwerkers moeten worden vrijgesteld van 
verplichte arbeidstijdverkorting. 
De trendkoppeling van ambtenarensalarissen 
aan de algemene loonontwikkeling moet wor
den hersteld. 
De sollicitatieplicht moet worden afgeschaft. 

• 16 111.5 VREDE EN ONTWIKKELING 

Voorstanders van kernbewapening suggereren 
dat we de keus hebben tussen met kernwapens 
gegarandeerde vrede of het verlies van vrijheid 
en demokratie. Dat is een dubbele misvatting. In 
de eerste plaats kan absolute veiligheid nooit ver
zekerd worden en in de tweede plaats vormen 
wapens - zeker kernwapens - zelf een bedreiging 
van de veiligheid en daardoor van de demokratie. 
Ideologische verschillen en ekonomische belan
gen houden onder dreiging met wapens de we
reld in machtsblokken verdeeld. Nederland blijft 
onder de paraplu van de VS en het Oostblok onder 
Moskou's invloedssfeer. In de Derde Wereld hou
den ze het armste deel van de wereldbevolking 
op zijn plaats. Wapens vormen, ook als het geen 
oorlog is, het schild waarachter de machtigen 
zich kunnen verschuilen en worden betaald door 
het brood van de armen te stelen. 
De PPR steunt en neemt zelf initiatieven die op 
afbraak van dit machtssysteem gericht zijn. Te
genover de militaristische meeloperij van opeen
volgende kabinetten wil de PPR in internationale 
relaties zoeken naar een meer onafhankelijke en 
op ontspanning gerichte opstelling . De PPR verzet 
zich tegen elke medewerking aan de ontwikkeling 
van ruimtewapens en de daarmee gepaard gaan
de bewapeningsronden. Samenwerking met (ge
lijkgezinde) landen - in Oost en West, in Noord en 
Zuid - moet als alternatief van NAVO en War
schaupakt worden gekombineerd met eenzijdige 
stappen tot ontwapening. In internationaal ver
band moet Nederland streven naar de totstandko
ming van kernwapenvrije zones over de lands
grenzen heen. Binnen het kader van een aktief 
vredesbeleid wil de PPR, dat Nederland zich los
maakt van de NAVO. Nederland dient niet akkoord 
te gaan met uitbreiding van de invloedssfeer of 
het aantal lidstaten. 
Demokratisering en vermaatschappelijking van 
de krijgsmacht zullen het bestaande isolement 
ten opzichte van de ons omringende samenleving 
(waar dat nog bestaat) moeten doorbreken. Ne
derland zet de vele ideeën tot konversie in de wa
penindustrie eindelijk om in beleid . Deze maatre-
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gelen zijn all'een haalbaar, als men beseft, dat er 
ook werkelijk een uitvoerbaar alternatief is, Mede 
daarom moeten op korte termijn ideeën en plan
nen voor sociale verdediging worden gemaakt als 
aanvulling op een systeem dat zich stap voor stap 
van kernwapens ontdoet, Het Ministerie van De
fensie moet worden omgevormd tot een Ministe
rie van Vrede en Ontwapening, dat o.a, verant
woordelijk is voor een konversiestimuleringsbe
leid en het ontwikkelen en invoeren van een sys
teem van sociale verdediging, 
In dit geheel neemt vredesopvoeding in het on
derwijs een centrale plaats in, ondermeer om toe
komstige generaties iets beters bij te brengen dan 
het bekende vijandsbeeld. Als bijdrage tot het 
doorbreken van het vijanddenken moeten de we
tenschappelijke, ekonomische, kulturele en toeris
tische kontakten tussen Oost en West worden 
uitgebreid. Het Europees Parlement moet volledi
ge bevoegdheden krijgen op het gebied van wet
geving, begroting en kontrole over de taken die 
bij verdrag aan de instellingen van de EG zijn toe
gekend. De Europese Kommissie is dan samenge
steld en benoemd door en verantwoording ver
schuldigd aan het Europees Parlement. De Raad 
van Ministers en de Europese Raad zijn dan over
bodig . De Europese gemeenschappelijke techno
logieontwikkeling moet gericht zijn op verbetering 
van de werkgelegenheid en de kwaliteit van de 
arbeid, oplossing van milieuproblemen en ont
spanning tussen Oost en West, 
Als wapens niet langer de internationale uitbui
ting kunnen sanktioneren, dan zal er juist in de 
rijke wereld veel moeten veranderen : 

de Derde Wereld betere prijzen voor hun ex
port betalen; 
onze produktie afstemmen op een beperkt ge
bruik van bodemschatten; 
de baten van onze technologische revolutie 
eerlijk met de armen delen; 
een einde maken aan de dumping van onze 
overschotten, 

Ontwikkelingssamenwerking is zonder een 
rechtvaardige ekonomische orde op wereldschaal 
niet meer dan het afkopen van het eigen slechte 
geweten en een smeermiddel voor de eigen eko
nomie, Ontwikkelingssamenwerking, vooral op
gevat als strukturele armoedebestrijding, 
rechtvaardigt de handhaving van een apart depar
tement met een zelfstandige ministersfunktie, 
Maar voldoende is het niet, Pas als we bereid zijn 
in onze eigen ekonomie rekening te houden met 
de belangen van de armsten in de wereld, kunnen 
vrede en ontwikkeling dichterbij worden gebracht. 
Nederland kan en moet daartoe initiatieven ne
men. Nederland moet weer een ruimhartig vluch
telingenbeleid en een openhartige mensenrech
tenpolitiek gaan voeren. Onder mensenrechten 
verstaat de PPR, behalve individuele vrijheids
rechten, maatschappelijke, sociale en politieke 
rechten, leder mens heeft recht op voedsel, onder-
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dak, onderwijs, medische verzorging en leven in 
vrijheid ongeacht ras, huidskleur, sekse, seksuele 
voorkeur, godsdienst of levensovertuiging. 

• 17 Werkplan 

Er moeten in Nederland geen kruisraketten 
worden geplaatst. De Nederlandse kerntaken 
moeten worden afgestoten. Alle kernwapens 
moeten van Nederlands grondgebied worden 
verwijderd. De Nederlandse defensiebegroting 
moet jaarlijks met minimaal 1 procent worden 
verlaagd. 

- Het Nederlandse veiligheidsbeleid moet wor
den gericht op ontspanning, met als doel een 
kollektief veiligheidssysteem binnen Europa. 
Ekonomische samenwerking in Europa, vooral 
tussen Oost en West, is een belangrijk ont
spanningsmiddel. De PPR neemt initiatieven 
om deze samenwerking te bevorderen. 

- Een Europees veiligheidssysteem is een stap 
op weg naar een wereldomvattend systeem 
van verdragen en garanties binnen het kader 
van de Verenigde Naties. 

- De Europese Gemeenschap mag zich niet ont
wikkelen tot een nieuwe supermacht. De PPR 
keert zich tegen een Westeuropese Unie en 
tegen ontwikkelingen in de richting van een 
Europese krijgsmacht. 

- Zolang Nederland nog lid is van de Noordat
lantische Verdragsorganisatie (NAVO) dient 
de vanzelfsprekendheid van de NAVO bestre
den te worden en moet Nederland een voor
trekkerspositie innemen bij de ontwapenings
politiek. Omdat de kernwapens de spil van de 
NAVO-strategie vormen, is verzet tegen kern
wapens daarbij een belangrijk en doeltreffend 
middel. Konkreet komen de volgende maatre
gelen in aanmerking: 
a. sterke uitdunning van taktische kernwa

pens en als eerste stap daartoe afschaffing 
van nukleaire artillerie en.opheffing van het 
Quick Reaction Alert System; 

b. overeenkomsten over kernwapenvrije zo
nes in Europa; 

c. het afgeven van een 'no first use' -verkla
ring; 

d. wijziging van de NAVO-strategie, waarbij 
deze wordt afgestemd op een zo defensief 
mogelijke bewapening op konventioneel 
gebied en die bovendien is gericht op te
rugdringing van die bewapening. 

- De Nederlandse krijgsmacht moet worden 
gereorganiseerd en twee hoofdtaken krijgen, 
te weten: 
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a. het leveren van een wezenlijke bijdrage 
aan de VN-troepenmacht ten behoeve van 
internationale vrede en veiligheid, en 

b. het verdedigen van Nederlands grondge
bied door middel van zogenaamde territo
riale verdediging. 

Opslag en transport in en door Nederland van 
nukleaire, biologische en chemische wapens 
moeten worden verboden. 
Dienstplichtigen dienen de keuze te hebben 
tussen militaire dienst, aktieve vredesdienst of 
sociale dienst. De laatste twee vormen van 
dienstplicht mogen niet langer duren dan de 
militaire dienst. Zolang die keuze er nog niet 
is, moeten principiële bezwaren tegen per
soonlijke vervulling van militaire dienst wor
den erkend. Op korte termijn dient in ieder 
geval te worden geregeld dat: 
a. alle vormen van dienstplicht tot twaalf 

maanden worden verkort; 
b. de sociale positie van dienstplichtigen 

wordt verbeterd en 
c. vrijstelling van militaire dienst alleen wordt 

verleend op grond van bijzondere omstan
digheden. 

Er moet een nationale kommissie voorlichting 
en bewustwording veiligheidsvraagstukken 
worden ingesteld om de kennis op het gebied 
van veiligheidsvraagstukken te vergroten. 
Het vredesvraagstuk moet struktureel in les
programma's worden opgenomen. 
Nauwere kontakten met officiële en niet-offi
ciële vredesbewegingen in Oostbloklanden 
zijn nodig. 
De PPR sluit zich aan bij initiatieven van perso
nen en organisaties die vredesverdragen met 
personen en organisaties in de Warschaupakt
landen sluiten. Als politieke partij gaat ze 
werken aan het tot stand komen van bilaterale 
verdragen tussen landen van het Warschau
pakt en het NAVO-blok en bevordert zij bilate
rale kontakten op alle nivo's. 
Niet-gewelddadige vormen van verdediging, 
zoals bijvoorbeeld verschillende vormen van 
sociale verdediging, moeten nader onder
zocht, voorbereid en gestimuleerd worden. 
Daarbij gaat het zowel om aanpassing van de 
maatschappelijke struktuur als om mentale 
voorbereiding. Er moeten voorstellen komen 
op dit gebied. De benodigde gelden moeten 
daarvoor worden vrijgemaakt binnen de de
fensiebegroting. 
De PPR vindt dat Nederland zich moet inzetten 
voor vermindering van en doeltreffende kon
trole op de internationale wapenhandel. Ne
derland laat zelf elke wapeneksport achterwe
ge. 
De eksport van goederen die geen wapens 
zijn, maar wel voor militaire doeleinden ge
bruikt kunnen worden (bijvoorbeeld verbin
dingsapparatuur) moet aan stringente regels 
worden gebonden. 
Het parlement dient inzage te krijgen in alle, 
ook geheime, militaire dokumentatie. 
Er moet een overheidsfonds komen ter stimu
lering van omvorming van wapenindustrie tot 
civile produktie (konversiefonds). 
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Het Verdrag van Rome (EG-verdrag) dient aan
gepast te worden, met name door wijziging 
van artikel 2, in die zin dat de Europese Ge
meenschap zich gaat richten op een selektieve 
ekonomische ontwikkeling in plaats van op 
toenemende en ongestuurde ekonomische 
groei. Daarbij pleit de PPR voor een samenhan
gend geheel van internationale milieuwetten, 
dat gericht is op beperking van schadelijke 
effekten van produktieprocessen. Zowel voor 
een selektieve ontwikkeling als voor een scho
ner milieu zijn verschuivingen in de vraag naar 
en het aanbod van energie onontbeerlijk. In 
Europees verband is een gezamenlijke bestrij
ding van zure regen hoogst noodzakelijk. 
Nederland dient zich door versterking van de 
multilaterale kaders (zoals de Verenigde Na
ties) en de bilaterale kontakten aktief in te zet
ten voor een daadwerkelijke naleving van de 
mensenrechten. Voor Nederland betekent dit 
ook een rechtvaardig en ruimhartig vluchtelin
genbeleid. 
De PPR beschouwt ontwikkelingshulp als een 
recht. Nederland moet minimaal anderhalf 
procent van het netto nationaal inkomen aan 
ontwikkelingslanden overdragen. De landen 
met de grootste armoede en de landen die een 
sociaal-ekonomisch beleid voeren dat gericht 
is op verandering en participatie van de arm
sten moeten met voorrang worden geholpen. 
De PPR ijvert ervoor dat bevrijdingsbewegin
gen die zich verzetten tegen onderdrukkende 
regimes politiek, moreel en materieel ge
steund worden en erkenning voor hun zaak 
krijgen. Aktueel is de strijd op de Fillipijnen, in 
Afghanistan, Midden-Amerika (met name in 
Guatemala en EI Salvador), Zuid-Afrika en de 
Westelijke Sahara. AI bevrijde landen (zoals 
Nicaragua en Mozambique) verdienen speciale 
steun tegen de druk van buiten. 
De PPR is voorstander van een boykot van 
Zuid-Afrika, zo mogelijk in samenwerking met 
andere landen. De steun van de zogenoemde 
frontlijnstaten en de Zuidafrikaanse vrijheids
beweging moet worden uitgebreid . 
Ontwikkelingshulp behoort in ongebonden 
vorm te worden verstrekt. Besteding van de 
hulp moet plaatsvinden volgens de wensen 
van de ontvanger. De begroting moet worden 
gezuiverd van posten die niet onder hulp aan 
ontwikkelingslanden vallen. De hulprelaties 
tussen regeringen moeten in meerjarige ont
wikkelingssamenwerkingsverdragen tussen 
ontvanger en gever worden geregeld . In geval 
van systematische en langdurige schending 
van de mensenrechten zal Nederland de be
trekkingen met het land in kwestie moeten 
herzien. Hieronder vallen vanzelfsprekend de 
ekonomische betrekkingen. In dit kader zal ook 
de ontwikkelingssamenwerking met het betref
fende land opnieuw moeten worden bekeken. 
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Uitzondering hierop kan direkte, projektgerich
te hulp via non-gouvernementale organisaties 
aan de allerarmsten zijn. 
Naast de ongebonden hulp van land tot land 
moet Nederland steun geven aan specifieke 
ontwikkelingsprojekten voor en door de arm
ste bevolkingsgroepen in ontwikkelingslan
den. Hierbij hebben speciaal projekten voor en 
door vrouwen voorrang. De organisatie en 
uitvoering van de projekthulp moet in handen 
komen van een Rijksdienst voor Ontwikke
lingssamenwerking . Deze dienst moet nauw 
samenwerken met partikuliere medefinancie
ringsorganisaties en moet deskundigheid en 
menskracht van diverse ministeries betrekken. 
In internationaal verband moet Nederland 
hulpverlening via internationale instellingen 
van de Verenigde Naties en koördinatie tussen 
donors van bilaterale hulp stimuleren. 
Belangrijker dan hulp is strukturele positiever
betering voor ontwikkelingslanden in de we
reldekonomie. Alleen langs deze weg kan ook 
de oorzaak van de inmense schuldenproble
matiek worden weggenomen. Ontwikkelings
landen moeten de kans krijgen hun produktie 
op de wereldmarkt af te zetten . Diskrimineren
de handelsbepalingen moeten ongedaan wor
den gemaakt. 
De produktie in ontwikkelingslanden voor ei
gen behoeften met gebruikmaking van eigen 
nationale hulpbronnen moet met voorrang 
worden gestimuleerd boven produktie voor de 
wereldmarkt. Dumping van westerse produk
tie-overschotten op de markten van de Derde 
Wereld moet worden tegen gegaan. Eksport 
van schadelijke produkten (babyvoeding, me
dicijnen, pesticiden) moet worden verboden. 
Bij ontwikkelingssamenwerking moet speciaal 
aandacht worden geschonken aan voedsel en 
behoud van het natuurlijke milieu (zoals tegen
gaan van woestijnvorming en bescherming 
van tropisch regenwoud). Ook de positie van 
vrouwen behoeft speciale aandacht. 
In algemene zin moet Nederland zich inzetten 
voor politieke en financiële versterking van 
VN-organen. Met name in de gespecialiseerde 
organen zoals IMF en Wereldbank behoren 
ontwikkelingslanden meer zeggenschap te krij
gen . 
Positieverbetering van ontwikkelingslanden 
staat of valt met veranderingen in de westerse 
samenleving. Daarom is bewustwording en 
aktie in Nederland nodig. Eén procent van de 
begroting moet daar beschikbaar voor worden 
gesteld. Subsidies moeten een meerjarig ka
rakter krijgen en ongebonden worden ver
sterkt. 
Het voorlichtings- en bewustwordingswerk in 
Nederland op het gebied van ontwikkelingssa
menwerking via NCO (Nationale Commissie 
Ontwikkelingssamenwerking) moet worden 
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voortgezet. De PPR neemt initiatieven om de 
NCO onafhankelijk te maken in haar beleid, 
waarbij de regering de bestuursleden be
noemd met in achtneming van pluriformiteit. 
Het goedkeuringsrecht van de minister inzake 
NCO-subsidies moet vervallen . 

• 18 111.6 BEHOUD VAN DE AARDE 

Milieu- en arbeidersbeweging worden telkens 
tegen elkaar uitgespeeld doordat gesuggereerd 
wordt dat er een tegenstelling bestaat tussen mi 
lieubehoud en werkgelegenheid. Zo zijn er men
sen die menen dat handhaving van strenge mi
lieu-eisen het ekonomisch herstel en daarmee de 
welvaart in gevaar zal brengen . Het scenario van 
het Centrum voor Energiebesparing toont echter 
het omgekeerde aan : met behoud van het huidige 
welvaartspeil kan een ekologisch verantwoord 
ekonomisch beleid juist veel nieuw (hoogwaar
dig) werk opleveren . 
Eenzijdige nadruk op materiële vooruitgang en 
instandhouding van sociale ongelijkheid bepalen 
de dynamiek van de groei-ekonomie. Deze onge
richte groei heeft tot onaanvaardbare aantasting 
van het milieu geleid. Door toedoen van vooral de 
rijke industrielanden komt het voortbestaan van 
de aarde en daarmee de mensheid in gevaar. Een 
ommekeer in denken en handelen is nodig, willen 
we toekomstige generaties een fatsoenlijke erfe
nis nalaten . De overheid mag, als het gaat om 
bestrijding en opruiming van reeds aangerichte 
schade, haar verantwoordelijkheid niet uit de weg 
gaan. Dat mag echter niet le iden tot symptoombe
strijding of ad hoc-beleid. 
De PPR heeft niets tegen vereenvoudiging van de 
wetgeving, als daardoor de doelstellingen dichter
bij gebracht worden : rechtsgelijkheid, voorkomen 
van milieu-aantasting, effektieve vervolging van 
delil<ten en doorvoering van het principe dat de 
vervuiler betaalt. De PPR bepleit een samenhan
gend milieubeleid dat de vervuilingsoorzaken 
aangrijpt : 
- In de eerste plaats een selektieve industriële 

ontwikkeling, zowel wat betreft de produktie
keus als de produktiewijze. Arbeiders, konsu
menten en omwonenden moeten daarin zeg
genschap verkrijgen . Voorts is een zuiniger 
gebruik van grondstoffen en energie nodig . De 
produktie van duurzame gebruiksgoederen 
moet weer aantrekkelijk worden zodat de weg
werpekonomie wordt omgebouwd tot een 
kringloop- en reparatie-ekonomie . De overheid 
steunt deze ontwikkeling door een lastenver
schuiving van arbeid naar kapitaal en energie 
te realiseren . 

- Kernenergie is een gevaar voor milieu en de
mokratie, dus onaanvaardbaar en overbodig. 
Er zijn alternatieven : besparing, zowel bij de 
de opwekking (kleine geavanceerde elektrici
teitscentrales) als bij het gebruik, aardgas, ko-
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len (mits ontzwaveld en bij afdoende oplossing 
van het afvalprobleem), windkracht, zonne
warmte, waterkracht. Daarom komen er geen 
nieuwe kerncentrales en moeten de bestaande 
gesloten worden. 
Verlaging van de tarieven voor het openbaar 
vervoer moet het partikulier vervoer terugdrin
gen. Samen met snelle en verplichte invoering 
van schonere automotoren en handhaving 
van en strengere kontrole op snelheidsbepalin
gen kan dit de luchtverontreiniging door uit
laatgassen drastisch beperken . 
Schaalvergroting en intensivering van de land
bouw hebben geleid tot grote mestoverschot
ten, die mede de zure regen veroorzaken . De 
overheid kan niet volstaan met scherp toezicht 
op lozingen. Er is een ander landbouwbeleid 
nodig : natuurlijker en kleinschaliger, interna
tionale afspraken over produktie- en prijsbe
heersing, evenwicht tussen vraag en aanbod 
en een redelijk inkomen, ook voor de kleine 
boeren (basisinkomen) . Daarbij zijn iets hogere 
konsumentenprijzen onvermijdelijk. Uiteraard 
moeten die dan voor de lager betaalden verre
kend worden in de prijskompensatie. 
Een nationaal milieubeleid alleen is te weinig . 
De milieuproblemen moeten internationaal 
aangepakt worden. Nederland moet daartoe 
initiatieven nemen en voorstellen van anderen 
krachtig ondersteunen. 

• 19 Werkplan 

Ekonomische beleidsplannen richten zich op 
het dichterbij brengen van een kringloopeko
nomie. 
De PPR-fraktie neemt initiatieven om bij de 
uitwerkingsmaatregelen van milieuwetten te 
komen tot een betere integratie, onderlinge 
afstemming en konkrete toepassing . Hierbij 
zijn van belang : een verdere uitbreiding van 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, 
standaardisatie van de vergunningverlening 
en een koördinerende rol voor de provincie bij 
de uitvoering van mileuwetten . Bij grote of 
nieuwe projekten is een milieu-effektrapporta 
ge (M.E.R.) verplicht. 
Milieuverontreiniging moet zoveel mogelijk 
aan de bron voorkomen worden . Naast ge- en 
verboden kunnen prijsmechanisme en heffin
gen een belangrijke rol spelen. De produktie 
van duurzame en repareerbare produkten is 
daar een voorbeeld van. 
Er komt een plan om de BTW op reparatie af 
te schaffen. Daarnaast komt een hoger BTW
tarief op milieu vijandige en veel energie- en 
grondstoffen vereisende produkten. 
Stimulerende maatregelen zijn belangrijk om 
de konsument milieubewust te maken . Daar
naast zijn konkrete afspraken met de produ
centen van groot belang om de kringloopeko-
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nomie naderbij te brengen. Wanneer er geen 
konkrete afspraken te maken zijn of bestaande 
niet worden nagekomen, dient de overheid 
haar bevoegdheden te gebruiken om maatre
gelen voor te schrijven. Hierbij wordt uitge
gaan van: 
hergebruik van verpakkingsmateriaal (o.a. 
door standaardisatie); 
een uitbreiding van het statiegeldsysteem (niet 
alleen voor glas); 
een verbod op het gebruik van niet-herbruik
baar materiaal, als er alternatief materiaal be
staat, dat wel bruikbaar is (b.v. Pet-fles tegen
over glazen fles); 
de verplichting op het (gedeeltelijk) gebruik 
van gescheiden afvalfrakties; 
een vermindering van het storten van her
bruikbaar materiaal. De methoden van vuilnis
zameling en -verwerking richten zich op: ge
scheiden inzameling en verwerking, kompos
tering en energieterugwinning. 
Bodemschoonmaak wordt sneller en beter 
aangepakt. Het bedrijfsleven dient een belang
rijk financiële bijdrage aan de bodemsanering 
te leveren door middel van heffingen op bijv. 
basischemicaliën. Gemeenten krijgen meer 
ruimte voor het in eigen beheer maar met fi
nanciële steun van de rijksoverheid uitvoeren 
van kleinere bodemsaneringsprojekten waar
bij een snelle schoonmaak gewenst is. 
In het beleid ligt verder de nadruk op de kon
trole op de naleving van vergunningen, het 
verhalen van de milieuschade op de veroorza
ker (de vervuiler betaalt) en strenge straffen 
voor milieudelikten; de politie heeft hierin een 
belangrijke taak. Faciliteiten bij de politie moe
ten daarom verbeterd worden, evenals de des
kundigheid bij de politie inzake de Milieuwet
geving. Bij het vaststellen van normen staat 
het voorkomen van strukturele verstoring van 
het milieu en van overlast voor omwonenden 
centraal. 
De PPR wil een heffing op de produktie en 
invoer van basischemicaliën en schadelijke 
stoffen ten behoeve van een fonds waaruit het 
opruimen van gifbelten gesubsidieerd kan 
worden. 
De Wet Milieugevaarlijke Stoffen moet worden 
verscherpt. Bij overtredingen moeten zwaarde
re sankties gelden en alle gegevens moeten 
openbaar zijn. 
Er moet weer een aparte subsidieregeling ko
men voor de sanering van bedrijven in de 
woonomgeving. 
Het vermijden en bestrijden van de vervuiling 
van het grondwater is van het grootste belang. 
Er moet een programma worden opgesteld 
dat de oorzaken en gevolgen van de zure rege'l 
aanpakt (schone auto's, ontzwaveling, vermin
dering mestoverschotten). De uitstoot van ver
zurende stoffen moet in de komende 10 jaar 
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met tenminste 75% verminderen. 
De PPR wil dat de wasmiddelen in 1987 fos
faatvrij zijn. 
Het verbranden van afval op zee moet binnen 
vier jaar worden verboden. 
Dumping van schadelijke stoffen in zee moet 
worden verboden. 
Groepen burgers moeten bij twijfel over de 
juistheid van bepaalde gegevens de mogelijk
heid krijgen zelf onafhankelijk onderzoek te 
laten verrichten. 
Er moet een internationaal Noordzeeverdrag 
en een internationaal statuut voor het Wad
denzeegebied komen op intitiatief van Neder
land. 
Ontgrondingen op het Plateau van Margraten 
moeten worden verboden. 
Inpoldering van het Markermeer en de aanleg 
van een kustlokatie voor de Zuidhollandse kust 
worden door de PPR afgewezen. 
De uitkomsten van de Maatschappelijke Dis
kussie Energiebeleid worden door de PPR in 
grote lijnen onderschreven. Dit houdt in: sti
muleren van kleinschalige en duurzame vor
men van energievoorziening en géén nieuwe 
kerncentrale(s). 
Een veilige en duurzame energievoorziening 
moet worden voorafgegaan door besparing 
op het energieverbruik in het verkeer (bevorde
ren goedkoop openbaar vervoer en hogere 
lasten op het gebruik van de auto), in de woon
omgeving (verhoging isolatiesubsidies), in de 
landbouw (minder kunstmest, meer biogasin
stallaties en windturbines; en verdere stimu
lansen voor warmtel krachtkoppeling, total
energy-projekten en (kleinschalige) stadsver
warming. 
Er moeten hogere subsidies voor duurzame 
energie vormen komen. Bij het veranderen van 
de WIR (zie paragraaf 3) moeten de subsidies 
voor duurzame energie vormen gehandhaafd 
blijven. De prijs voor teruglevering aan het 
elektriciteitsnet van elektriciteit van duurzame 
energiebronnen moet omhoog. 
Strenge eisen aan isolatievoorzieningen bij 
nieuwbouw moeten worden voorgesteld. Een 
gemiddeld energieverbruik van 1000 m3 aard
gas voor nieuwbouwwoningwetwoningen is 
dan mogelijk. Voor bestaande sociale woning
bouw moet binnen 4 jaar het isolatienivo zó 
opgevoerd worden, dat een gemiddeld ener
gieverbruik van 2000 m 3 haalbaar is. 
Progressieve (gestaffelde) tarieven voor elek
triciteit en zo mogelijk ook voor aardgas moe
ten worden ingevoerd. 
Voor het bedrijfsleven en de elektriciteitspro
duktie moet de aardgasprijs worden gekop
peld aan de wereldmarktenenergieprijzen. 
Voor, de kleinverbruiker mag de aardgasprijs 
voorlupig. niet meer reëel stijgen. 
[Ye energievoEJ!'2ie"ning moet zoveel mogelijk 
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worden gedecentraliseerd, waarbij zon- en 
windvermogen meer kansen krijgt. 

- Nederland moet zich inzetten om de snelle 
kweekreaktorte Kalkar niet in bedrijf te stellen. 
Indien deze reaktor toch in gebruik wordt ge
nomen, moet Nederland zich uit het Kalkar
projekt terugtrekken. 

- Het openbaar-vervoersnet moet worden uitge
breid en de frekwenties van bus, trein, tram en 
metro moeten worden verhoogd. De facilitei
ten voor gehandikapten en ouderen moeten 
worden uitgebreid. Voor het beleid op dit ge
bied is en wordt gedecentraliseerd, moeten 
gemeenten en provincies hiervoor ekstra fi
nanciële middelen krijgen . 
Vervoersarmoede moet worden bestreden met 
nieuwe vormen van openbaar vervoer (bel
bus). 

- Om de konkurrentiepositie van het openbaar 
vervoer te verbeteren moet een aktieplan wor
den opgesteld, dat tien jaren bestrijkt. Uit
gangspunten moeten zijn een jaarlijkse vergro
ting van de kapaciteit met vijf procent en een 
gelijktijdige verlaging van de tarieven met 
eveneens vijf procent. 

- Het selektief gebruik van de auto moet worden 
bevorderd. De PPR stelt voor om de wegen- en 
motorrijtuigenbelasting afte schaffen en tege
lijkertijd de accijns op bezine te verhogen. In
dien hierover met de buurlanden geen over
eenstemming is te bereiken, moeten er specia
le maatregelen komen voor de grensgebieden. 
Er moeten schone auto's komen met loodvrije 
benzine. 

- De maximum snelheid van 100 km per uur 
moet uit het oogpunt van milieu en veiligheid 
worden gehandhaafd. 
Het budget voor het fietsverkeer moet worden 
verhoogd (ondermeer aansluiting op openbaar 
vervoer, fietspaden, fietsenstallingen, beweg
wijzering). 

- Het landbouwbeleid moet uitgaan van het 
handhaven van het huidige aantal arbeids
plaatsen in de landbouw. Produktiebeheersing 
gekoppeld aan iets hogere prijzen is hiervoor 
een middel. Daarnaast moet het struktuur-, 
onderzoeks- en voorlichtingsbeleid gericht 
worden op .een middenbedrijvenbeleid. 

- Er moet een in titia tie f komen om een fonds in 
te stellen voor landbouwers die willen om
schakelen op een milieuvriendelijkere land
bouw. Onderzoek en voorlichting moeten 
meer aandacht besteden aan biologische geïn
tegreerde bestrijding. 

- Bij overproduktie moet telen van andere ge
wassen (b.v . grondstoffen voor industrie, 
'groene energie') aantrekkelijke gemaakt wor
den. 

- De intensieve veehouderij ('bio-industrie') mag 
niet uitbreiden. Deze tak van landbouw wordt 
diervriendelijker. Het houden van 'scharreldie-
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ren' wordt bevorderd. 
Er moet een plan worden gemaakt voor meer 
verzamelplaatsen voor overtollige mest, ge
koppeld aan biogasinstallaties. 
De PPR bepleit dat er een Wet Welzijn van Die
ren wordt gemaakt. 

• 20 111.7 SAMENLEVING IN VERANDERING 

Onze kultuur maakt een proces van diepgaande 
veranderingen door. Het is te verwachten dat de 
maatschappelijke en ideologische tegenstellingen 
tussen groepen in de samenleving, tussen (en 
misschien ook binnen) politieke partijen, kerken, 
vakbonden de komende jaren verscherpen. Want, 
wat voor de een heilzaam en bevrijdend is, wordt 
door de ander als zeer bedreigend ervaren. De 
overheid doet er goed aan zich terughoudend op 
te stellen. Zij dient het zelfbeschikkingsrecht, de 
rechtsbescherming, de verdelende rechtvaardig
heid, kortom de grondslagen van onze demokratie 
te garanderen, soms zal ze partij kiezen. Dan is 
het niet teveel gevraagd, duidelijk uit te leggen op 
welke gronden. 
Aantasting van bestaanszekerheid leidt tot her
nieuwd konservatisme. De overspannen reakties 
op homobevrijding en feminisering openbaren 
diep verborgen onzekerheden. De herleving van 
'het gezin' als ideaal is van deze onzekerheid een 
rechtstreeks gevolg. Gelukkig groeit ook de inte
resse in nieuwe woon- en samenlevingsvormen 
en een eerlijke werk- en taakverdeling tussen 
mannen en vrouwen. De komende jaren zal de 
inzet van de PPR zich richten op het realiseren van 
individuele zelfstandigheid, het afbreken van 
scheve machtsverhoudingen tussen (groepen) 
mensen en het doorbreken van de 'heteronorma
liteit' . Mensen willen hun relatie tot de overheid 
(juridisch, sociaal, fiskaal) zonder tussenkomst 
van anderen geregeld zien. Dat sluit solidariteit 
niet uit. Integendeel, vooral binnen de sociale 
bewegingen ziet men allerlei nieuwe vormen van 
zorg en solidariteit ontstaan. De overheid mag 
deze ontwikkeling niet in de weg staan. Zij zal op 
alle beleidsterreinen gelijkwéjardigheid tussen 
vrouwen en mannen, homo's en hetero's, zwart 
en wit moeten bevorderen. De diepgaande veran
deringen hebben van Nederland een multikulture
Ie samenleving gemaakt. Vanuit een niet-onder
drukte, zelfbewuste identiteit kunnen mensen uit 
andere kulturen een verrijkende bijdrage leveren 
aan onze kultuur. 
Daarvoor is tenminste nodig dat: 

alle diskriminerende wetgeving ongedaan 
wordt gemaakt; 
aktief en passief kiesrecht wordt ingevoerd 
voor iedereen die in Nederland woont; 
racistische partijen worden verboden; 

- aktief strijd wordt gevoerd tegen racistische 
ideologie in al haar uitingsvormen en dat justi
tie- en politiebeleid daarop worden afgestemd; 
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recht op onderwijs in eigen taal en kultuur 
voor etnische minderheden en interkultureel 
onderwijs voor allen wordt erkend. Zo'n beleid 
geeft de meeste garanties voor volwaardige 
deelname aan de Nederlandse samenleving 
met behoud van eigen kultuur en identiteit. 

Soms botsen kulturele opvattingen met onze 
grondrechten. Ons past dan begrip en respekt. 
Grondrechten zijn echter geen statische gegeven
heden: herbezinning op deze grondrechten die 
konfliktueren met kulturele opvattingen van min
derheidsgroepen kan soms noodzakelijk zijn. Uit
eindelijk moeten de grondrechten van onze maat
schappij echter altijd zwaarder wegen. De PPR 
vindt het belangrijk dat waardevolle autochtone 
elementen in het kultuurbeleid aandacht krijgen. 
In Friesland moet het Fries in bestuur en recht
spraak dan ook gelijkberechtigd worden. 
De pluriformiteit van onze samenleving ontstaat 
ook door sterke veranderingen in de sociale struk
tuur. De groep mensen, die in het arbeidsproces 
is opgenomen, wordt steeds kleiner. Het aantal 
jaren dat men werkt en de arbeidstijd per dag of 
week nemen steeds meer af. Langzaam maar ze
ker doen de gevolgen zich voelen. Vrije tijd en de 
besteding daarvan doen de druk op de 'vermaak
industrie' toenemen. De kwaliteit van het aanbod 
daalt, de kosten stijgen en de verveling slaat toe. 
Jongeren worden steeds later in het arbeidspro
ces opgenomen . Gold dat vroeger alleen voor 
jongeren uit de hogere milieus (zij gingen en gaan 
studeren) nu gebeurt dat ook met jongeren uit de 
arbeidersklasse. Zij blijven langer afhankelijk. Dat 
bemoeilijkt het vinden van een eigen identiteit 
met als gevolg het ontstaan van zeer uiteenlopen
de jeugdkulturen die weinig of niets meer met 
elkaar gemeen hebben en bovendien soms bot
sen met de ook al weer onderling verschillende 
oudere generaties. 
Ook die oudere generaties worden gekonfron
teerd met situaties waarop ze niet zijn voorbereid. 
Op steeds jongere leeftijd stopt men met betaalde 
arbeid, waarbij men ervaart dat de nieuwe maat
schappelijke rol vaak niet in overeenstemming is 
met de eigen vitaliteit. Dat na een 'produktieve' 
fase in veel gevallen nog een periode van 'ouder 
leven' volgt is een betrekkelijk nieuw verschijnsel. 
Met de toenemende vergrijzing leveren deze ont
wikkelingen een groot aantal (ook financiële) pro
blemen op. 
De sociaal-kulturele veranderingen, de financiële 
gevolgen van de individualisering, korter werken, 
een explosieve toename van de vrije tijd , vergrij
zing en het snel groter worden van de pluriformi
teit worden schromelijk onderschat. De beleids
makers hollen meer achter de ontwikkelingen aan 
dan dat zij er op inspelen. Ook de PPR weet zich 
uitgedaagd om de komende jaren juist op deze 
problemen bruikbare antwoorden te vinden. 
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• 21 Werkplan 

Relationele of seksuele voorkeuren mogen 
geen reden vormen voor diskriminatie. Diskri
minerende bepalingen moeten verdwijnen uit 
wet- en regelgeving. 
Er moet snel een heldere, duidelijke wetgeving 
komen die gericht is tegen diskriminatie op 
grond van geslacht, daarbij inbegrepen homo
seksualiteit, en op grond van huwelijkse staat. 
(Dus een Wet Gelijke Behandeling, zonder uit
zonderingsbepalingen.) 
Verder wil de PPR een aantal konkrete maatre
gelen om diskriminatie tegen te gaan, waaron
der: 
a. steun aan initiatieven ter bestrijding van 

racisme en vooroordelen, opgezet door 
m igrantenorgan isaties, bu u rtorganisaties, 
vakbeweging, politieke partijen en/of anti
racismeg roepen; 

b. een uitgebreide voorlichtingskampanje, 
waarin bestaande stereotypen en vooroor
delen weerlegd worden; 

c. ruime aandacht in onderwijsprogramma's 
voor de verschijnselen racisme en seksisme 
in onze samenleving; 

d. politie en justitie dienen prioriteit te geven 
aan opsporing en vervolging van overtre
dingen van de anti-diskriminatiewetten; 

e. groepen en organisaties die optreden na
mens belanghebbenden moeten de moge
lijkheid krijgen aangifte te doen. Onafhan
kelijke meldpunten kunnen daarbij een be
langrijke rol spelen. 

Speciale aandacht is nodig voor de positie van 
buitenlandse vrouwen. Daartoe moeten taaI
en scholingskursussen worden georganiseerd, 
vrouwelijke tolken worden aangetrokken en 
de opvang voor verlaten of mishandelde vrou
wen worden verbeterd . 
Meisjes moeten worden gestimuleerd om in 
hun eigen onderhoud te voorzien en een keuze 
te maken uit alle beroepen. Dit vereist even
eens dat bijzondere aandacht wordt geschon
ken aan meisjes met een niet-Nederlandse 
ku Itu rele achterg rond. 
Naast handhaving van de kategorale voorzie
ningen voor migranten moeten de algemene 
voorzieningen toegankelijker gemaakt worden . 
De Wet Buitenlandse Werknemers moet wor
den ingetrokken . 
Iedereen die langer dan een jaar in Nederland 
verblijft moet het recht krijgen zich hier te ves
tigen . Gezinshereniging mag niet worden be
lemmerd. 
In het jeugdbeleid moet worden uitgegaan 
van een veelvoud aan jeugdkulturen . 
Buitenlandse jongeren moeten dezelfde rech
ten hebben als hun Nederlandse leeftijdgeno
ten. Alle diskriminerende bepalingen moeten 
worden opgeheven, zoals de inkomenseis van 
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f 1445,-. Buitenlandse jongeren moeten vol
waardig deel kunnen nemen aan het leer- en 
arbeidsproces. 
Remigratiefaciliteiten zijn wenselijk, maar al
leen als er een terugkeeroptie bestaat. In ons 
land verblijvende buitenlanders zijn in eerste 
plaats hier welkom. Er mag geen 'jacht' plaats 
vinden op illegalen. 

- Ten aanzien van het ouderenbeleid wil de PPR 
meer geld besteden aan buurtvoorzieningen 
(alarmering, maaltijden, vervoer) en voldoen
de zorg en aandacht in bejaarden- en verpleeg
huizen. De bestaanszekerheid van ouderen 
moet worden gegarandeerd. De ervaring van 
ouderen is op allerlei terrein nuttig en moet 
meer worden gebruikt. 
Het vrijetijdsbeleid moet zich door voorzienin
gen in de eigen omgeving vooral ook op oude
ren richten. Dat geldt voor sociaal-kultureel 
werk, volwassenenedukatie, bibliotheekwezen, 
sport en kunst. 

- De PPR maakt voorstellen om bij vrijetijdsvoor
zieningen een zodanig prijsbeleid te voeren 
dat op stille uren en dagen de toegangsprijs 
drastisch wordt verlaagd . 

- De PPR vindt dat overheidsdiensten ook buiten 
de vaste kantooruren bereikbaar moeten zijn 
en zal initiatieven daartoe ontplooien, respek
tievelijk steunen. Winkels moeten de vrijheid 
krijgen om met inachtneming van het aantal 
vastgestelde openingsuren zelf de openingstij
den te kiezen. De vakantiespreiding moet ver
der streeksgewijs worden bevorderd . De alge
hele arbeidstijdverkorting mag samengaan 
met een verlenging van de bedrijfstijd , zodat 
ook het spitsverkeer afneemt. 

- De post voor het Fries op de rijksbegroting 
moet in de komende vier jaar worden verdub
beld. De provincie Friesland moet de volledige 
zeggenschap over de besteding van dit geld 
krijgen. 

• 22 111.8 FEMINISERING 

Dat vrouwen de helft van de bevolking uitmaken 
wil nog niet zeggen dat ze ook evenredig deelne
men aan alle maatschappelijke aktiviteiten en 
evenredig macht en invloed hebben op maat
schappelijke ontwikkelingen. Een voorhoede van 
goed opgeleide vrouwen heeft zich al wel een 
volwaardige positie in het maatschappelijke leven 
verworven . Het aantal wettelijke belemmeringen 
voor vrouwen is weliswaar flink teruggedrongen, 
maar zolang mannen geen evenredige bijdrage 
leveren aan verzorgende taken is een gelijkwaar
dige positie van vrouwen en mannen nog niet 
mogelijk. 
De PPR blijft zich dan ook inzetten voor de doel
stellingen van het feminisme. Daarbij gaat het 
niet alleen om de doorbreking van vastgeroeste 
rolpatronen (kultuur) . De organisatie van de sa-
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menieving (struktuur) moet veranderd worden en 
macht en invloed moeten op een andere manier 
worden uitgeoefend. Op die manier krijgen vrou
wen, maar ook mannen, jongeren, ouderen, ho
mo's, meer dan nu de gelegenheid zich gelijk
waardig , naar eigen wens en vermogen te ont
plooien en te manifesteren. Dat proces van femi
nisering ondervindt veel- bewuste of onbewuste 
- weerstanden. De PPR is zelf bezig met dat pro
ces van feminisering en is zich ervan bewust, dat 
ook in eigen kring theorie en praktijk nog niet 
altijd hand in hand gaan. Eén van de eerste voor
waarden om greep op het eigen leven te hebben 
en te houden is ekonomische zelfstandigheid voor 
iedereen. Juist binnen een huishouden samen 
met anderen biedt dit voor elk afzonderlijk een 
betere uitgangspositie om zich vrij te voelen en te 
ontplooien. Om die ekonomische zelfstandigheid 
voor iedereen te garanderen is individualisering 
van alle rechten en plichten noodzakelijk. Het mag 
volgens de PPR geen verschil maken of men al
leen of in een huishouden met anderen leeft. Wil 
dat streven naar ekonomische zelfstandigheid en 
individualisering kans van slagen hebben, dan 
vereist dat in elk geval: 

dat ieder die dat wil, betaald werk kan verrich
ten . Dit vraagt om herverdeling van betaald en 
onbetaald werk, binnens- en buitenshuis; 
dat ieder recht krijgt op een zelfstandig inko
men; 
dat premie- en belastingheffing individueel 
plaatsvindt; 
dat de sociale zekerheid wordt geïndividuali
seerd. 

Gelijke verdeling van macht en invloed is hoogst 
noodzakelijk. Door middel van de eerder genoem
de beleidsvoorstellen zal de scherpe scheiding 
tussen de (vrouwen)wereld binnenshuis en de 
(mannen)wereld buitenshuis vervagen en op den 
duur verdwijnen. Deelnemen aan het openbare 
leven vergroot de mogelijkheid macht en invloed 
uit te oefenen. De PPR bepleit een volledige parti
cipatie van vrouwen op elk gebied en op alle ni
vo's en zal zich inzetten om overal een 50%-50% 
verdeling te realiseren. Daartoe moeten de voor 
de vrouwen diskriminerende kriteria bij selektie 
en verkiezing worden veranderd en nieuwe krite
ria worden gezocht. Zo vindt de PPR het zinvol dat 
voorlopig in wervings-, sollicitatie- en advieskom
missies in meerderheid vrouwen worden be
noemd. Bij benoeming in openbare funkties zal 
positief gediskrimineerd moeten worden tot die 
gelijke verdeling is bereikt. Bij sollicitatiegesprek
ken hoort de vraag naar de burgelijke staat of 
gezinsverantwoordelijkheid niet meer te worden 
gesteld. 
De PPR ijvert voor de gelijke behandeling en gelij
ke kansen in opvoeding, onderwijs en vorming : 
De PPR zal alle mogelijke maatregelen bepleiten 
die het rolbevestigende en heteronormbevesti
gende beeld in opvoeding, onderwijs en vorming 

PPR : 22 



bestrijden. Scholing en vorming van leerkrachten 
zal vooral ook hierop gericht moeten zijn. Alle 
onderwijs zal, zowel in organisatie als inhoud, 
een even lage drempel moeten hebben voor meis
jes als jongens, voor vrouwen als mannen. Waar 
vrouwen en meisjes nog een achterstand in deel
name hebben zal een gericht stimuleringsbeleid 
worden gevoerd. Zij moeten ongeacht hun burge
lijke staat of inkomen volop de kans krijgen deel 
te nemen aan (tweede-kans) beroepsopleidingen. 
Sociale diensten en arbeidsburo's horen dat te 
bevorderen en financieel mogelijk te maken. Dit 
alles zal bepaald niet vanzelf gebeuren. Het bena
drukken en koördineren van alle emancipatie- en 
feminiseringsaktiviteiten door een Minister van 
Emancipatie is dan ook dringend nodig. Tenslotte 
vindt de PPR dat in het beleid ter voorkoming van 
seksueel geweld het aksent niet te eenzijdig ge
legd mag worden op verbeteringen van wetge
ving en strafvervolging, hoe belangrijk die op zich 
ook zijn. Seksueel geweld wordt niet in de laatste 
plaats mede veroorzaakt door de bestaande 
machtsverschillen tussen mannen en vrouwen. 
Opheffing van die verschillen en doorbreking van 
rolbevestigende opvattingen vormen waarschijn
lijk de belangrijkste bijdragen aan het tegengaan 
van seksueel geweld. 

• 23 Werkplan 
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Voor herverdeling van het betaalde en het on
betaalde werk moeten ondermeer de volgende 
instrumenten worden gebruikt: 
a. (tijdelijke) positieve diskriminatie van vrou

wen; 
b. bedrijfstakgewijze streefcijfers voor de 

deelname van vrouwen ('kwotering': opti
maal 50-50%), waarbij aanvullende maatre
gelen nodig zijn (bijvoorbeeld scholing); 

c. een goed voorwaardescheppend beleid 
(goede, betaalbare kinderopvang als basis
voorziening; ouderschapsverlof bij ziekte; 
recht op het geven van borstvoeding op 
het werk; wijziging winkeltijden; integratie 
woon- en werkgebieden; goed en betaal
baar openbaar vervoer; doorbreking van 
rolbevestigende beeldvorming in de over
heidsvoorlichting) ; 

d. arbeidstijdverkorting met herbezetting. 
De overheid moet het voortouw nemen bij 
positieve diskriminatie van vrouwen door een 
streefcijfer voor de deelname van vrouwen 
(kwotering) en een streefcijfer voor de deelna
me van vrouwen bij aanname en ontslag. 
De PPR wil een rechtvaardige alimentatierege
ling met een maximumtermijn. 
Alle wetten en regels waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen vrouwen en mannen 
(en hun relatievormen) of waardoor vrouwen 
afhankelijk blijven van mannen, moeten zo 
snel mogelijk worden gewijzigd. Nieuwe ont-

werpen· kennen dit onderscheid niet meer. 
De PPR oppert het plan om vanaf het zwanger
schapsverlof van twaalf weken een verzor
gingsverlof van zes maanden toe te kennen 
aan één van beide ouders/verzorgers of in 
deeltijd aan beide ouder/verzorgers. Dit ver
zorgingsverlof dient zo geregeld te worden dat 
het aantrekkelijk is zorg en verantwoordelijk
heid voor kinderen gelijk over vrouw(en) en 
man(nen) te verdelen. Ook bij adoptie moet 
een verzorgingsverlof worden geregeld. 
Vrouwen moeten zelf beslissen over abortus, 
die in het ziekenfondspakket moet. 
Er moeten meer vrouwelijke artsen en specia
listen in de reguliere gezondheidszorg komen. 
Vrouwengezondheidscentra of speciale extra 
spreekuren voor vrouwen en het aanstellen 
van vrouwenvertrouwensartsen worden be
pleit. 

- Het voorkomen en tegengaan van seksueel 
geweld moet veel nadruk krijgen. 
De relatie tussen gewelddadige porno en ge
weId tegen vrouwen (en homo's) dient onder
zocht te worden. Meldpunten voor ongewen
ste intimiteiten en seksueel geweld (o.a. op 
het werk) worden ingericht. Het onderscheid 
tussen aanranding en verkrachting in de wet
geving moet worden opgeheven. De PPR 
neemt hiertoe initiatieven. 
De PPR neemt initiatieven om alle door het 
kabinet-Lubbers genomen maatregelen die 
diskriminerend zijn voor vrouwen terug te 
draaien. 

• 24 111.9 INFORMATIEMAATSCHAPPIJ EN 
NIEUWE TECHNOLOGIEËN 

Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen 
elkaar in hoog tempo op en hebben grote gevol
gen voor de samenleving: mensonwaardig werk 
vervalt, nieuw werk dient zich aan, produktie en 
informatie worden steeds meer 'op maat' gesne
den, enzovoort. Op het gebied van de mikro-elek
tronika en biotechnologie lijken de mogelijkheden 
onbegrensd. Deze in principe positieve verwor
venheden dragen echter gevaren in zich. Een on
gestuurde en vrije ontwikkeling en toepassing 
vergroten de kans dat de mens straks slaaf is van 
zijn eigen vondsten. Voor de PPR geldt: de tech
nologie is er voor de mens en niet andersom. De 
mens zelf zal keuzen moeten maken in het span
ningsveld tussen wat mogelijk en wenselijk is. 
De PPR vindt het dringend nodig dat er een (tel
kens bij te stellen) vierjarenplan opgesteld wordt 
op het terrein van nieuwe technologieën. Over
heid, wetenschap, werknemers en werkgevers 
moeten daar hun bijdrage aan kunnen leveren. 
In het eerste vierjarenplan moet de toepassing 
van nieuwe technieken vooral gericht worden op 
de kwaliteit van de dienstverlening (bejaarden- en 
gezondheidszorg, middenstand), milieuzuivering 
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en milieubewaking en kleinschalige produktie 
(midden- en kleinbedrijf). 
Meer dan tot nu toe zal de overheid een voortrek
kersrol moeten vervullen bij de invoering van 
nieuwe technieken. Het her-, bij- en omscholings
aanbod moet sterk vergroot worden en toeganke
lijk zijn voor ieder die wil. Met name jongeren, 
vrouwen en uitkeringsgerechtigden moeten hier
toe gestimuleerd worden. 
Bij al deze ontwikkelingen - de voortgaande kom
puterisering en de automatisering van administra
ties - moeten zeer zorgvuldig gelet worden op de 
privacy. Nieuwe wetgeving moet de privacy van 
elk individu garanderen. 

• 25 Werkplan 

Plannen met nieuwe technologieën die leiden 
tot demassifikatie van de produktie, betere 
produkten of diensten en een hogere kwaliteit 
van de arbeid moeten een positieve beoorde
ling krijgen. 
Voor die produkten en diensten in de sfeer van 
de nieuwe technologie die ten opzichte van 
ouderwetse werkwijzen energie, milieu en 
grondstoffen sparen, wordt een laag BTW-ta
rief voorgesteld. 
Er moet een Ministerie voor Technologie en 
Wetenschap komen. 
Er moet een instituut worden opgericht of een 
betaalde instelling uitgebreid (bijv. het Sociaal 
Cultureel Planburo) met de taak voortdurend 
de sociaal-kulturele gevolgen van de ontwikke
lingen in de sfeer van nieuwe technologieën te 
onderzoeken en te toetsen aan de algemene 
doelstellingen van het vierjarenplan. 
Voor de invoering van nieuwe technologieën 
in bedrijven en instellingen moeten onderne
mingsraden respektievelijk medezeggen
schapscommissies advies- en instemmings
recht krijgen. 

- Het octrooirecht moet worden aangepast om 
misbruik tegen te gaan. 

- De bescherming van de rechten op soft-ware 
moet worden verbeterd: wetten en regels 
moeten strikt worden nageleefd. 

- Het gebruik van nieuwe technologieën in het 
midden- en kleinbedrijf moet krachtige impul
sen krijgen. Dit deel van het bedrijfsleven heeft 
deze meer nodig, kan flexibeler reageren en is 
van groot belang voor de stabiele werkgele
genheid. 
Er moet extra aandacht voor de uitwisseling 
van kennis over technologische verworvenhe
den met ontwikkelingslanden komen. 
Er moet een wet op de privacy worden inge
voerd. De PPR wijst centrale persoonsregistra
tie of invoering van een persoonsnummer af. 
Burgers moeten het recht krijgen op inzage en 
korrektie van persoonlijke gegevens bij alle 
bestanden. Inzage vragen moet een geaksep-
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teerd verschijnsel worden. Er moet een ver
gunningstelsel voor persoonsregisters komen. 
De PPR wijst koppeling van persoonsdoku
mentaties met politiel justitieregisters af. 
De kontrole op het privéleven van uitkerings
gerechtigden moet worden afgeschaft. 
Vergunningverlening voor onderzoek naar en 
gebruik van biotechnologieën moet uit veilig
heidsoverwegingen aan strikte overheids
(rijks)normen voldoen. 
Bio-technologie voor het voorkomen en het 
oplossen van milieuproblemen moet ruim 
baan krijgen. 
De PTT moet het monopolie in de post en tele
kommunikatie behouden. Om als bedrijffleksi
beier te kunnen werken moet de PTT worden 
veranderd in een NV, waarvan alle aandelen in 
handen van het rijk zijn. De rechten van de 
PTT-werknemers moeten hierbij worden ge
waarborgd. 
Het monopolie van de PTT voor randappara
tuur moet doorbroken worden. 
Experimenten met teleshopping, twee-weg
systemen en alarmeringssystemen (bijv . voor 
zieken en bejaarden) moeten worden bevor
derd, vooral voor kleine kernen waar bepaalde 
voorzieningen weggevallen zijn. 
Nederland moet samenwerking met andere 
Europese landen op het gebied van telekom
munikatie (satelietten) voortzetten en uitbrei
den. 

• 26 111.10 VEILIGHEID 

In een onveilige samenleving kan men zich moei
lijke vrij en onafhankelijk voelen. Steeds meer 
mensen worden gekonfronteerd met onveilig
heid: beroving, vandalisme, geweld tegen vrou
wen, homo's en etnische minderheden, uitwassen 
als gevolg van prostitutie en verslaving, verkeers
en milieudelikten, bedreiging van privacy, schade
lijke arbeidsomstandigheden. De roep om stren
gere straffen neemt toe. We moeten daar echter 
niet alle heil van verwachten. 
Wij leven in een open samenleving en dat willen 
we graag zo houden. De vraag is waar de grenzen 
liggen en hoeveel vrijheid met risiko's van onvei
ligheid de samenleving kan verdragen. Bestrijding 
van kleine en grote kriminaliteit is nodig door het 
wegnemen van oorzaken, door preventie, door 
wetgeving en vervolging. Maar ook hier raken we 
aan grenzen: hoeveel regulering en kontrole kan 
een samenleving verdragen zonder aantasting 
van persoonlijke vrijheid en demokratische rech
ten? 
Niet de kwantiteit maar de kwaliteit van de politie 
zal een positieve uitwerking kunnen hebben op 
het terugdringen van kriminaliteit en geweld. Op
leiding en selektie van politiemensen (mannen en 
vrouwen, hetero's en homo's, witten en zwarten) 
moeten meer gericht zijn op goede kontakten met 
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de burgerij. Burgers zullen zich ook zelf meer ver
antw:'oordelijk moeten voelen voor bescherming 
van/personen en goederen. Meer preventie, meer 
sociale kontrole . Maar sociale kontrole mag niet 
ontaarden in eigenrichting en de vorming van 
buurtwachten. De ekonomische recessie met 
werkloosheid, materiële achteruitgang en nieuwe 
ongelijkheid als resultaat ondermijnt het verant
woordelijkheidsgevoel voor samenleving en me
deburgers. Veel kriminaliteit vindt hierin haar oor
zaak. Zolang de strukturele oorzaken van krimina
liteit niet worden aangepakt, zal een beleid van 
vrijheidsberoving weinig uithalen en vaak zelfs 
averechts werken. Vormen van grote kriminaliteit, 
zoals fraude, milieudelikten en handel in hard
drugs komen vaak voort uit motieven van mate
rieel gewin . De inzet van meer overheidsperso
neel voor de bestrijding hiervan is onvoldoende. 
Openbaarheid en een overzichtelijke en demokra
tische struktuur van bedrijven en instellingen is 
evenzeer nodig. Voorts bepleit de PPR heldere 
belasting- en milieuwetgeving , gepaard aan eerlij
ke en konsekwente jurisprudentie. Tenslotte be
hoort ook de overheid haar eigen regelgeving 
serieus te nemen. 

• 27 Werkplan 

De slachtoffers van kriminaliteit moeten beter 
worden opgevangen, waarvoor politie en justi
tie een adekwate toerusting moeten krijgen. Er 
moet worden samengewerkt met vrouwen
hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld Te
gen-haar-wil), COC en anti-diskriminatie orga
nisaties. 

- Voorkoming van herhaling van delikten moet 
vooral worden gezocht in aangepaste straffen . 
In het geval van kleine kriminaliteit behoren de 
zogenoemde alternatieve straffen de voorkeur 
te hebben. 
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Het voorkomen van kriminaliteit moet worden 
gezocht in: 
a. een betere organisatie van politie en justitie 

(door automatisering en rationalisatie); 
b. snellere afwikkeling van zaken; 
c. bevoegdheden voor de wijkpolitie om za

ken af te wikkelen; 
d. versterking van de wijkpolitie ; meer surveil 

lances en kontroles op grote schaal; 
e. een beter integraal beleid (met jeugd-, 

ruimtelijke ordenings- en woningbouwbe
leid); 

f. meer toezichthoudend personeel in win-
kels, warenhuizen en openbaar vervoer. 

De tijd tussen overtreding (strafbaar feit) en 
sanktie (straf) moet worden verkort. Snelrecht 
dient echter uitzondering te blijven . De verde
diging en rechtsbescherming van de verdachte 
mogen daarbij niet in de knel komen . 
De geleidelijke inkrimping van 'tie centrale re
cherche moet worden gestopt. Er moet een 

centraal rechercheteam blijven bestaan voor 
koördinatie. 
De PPR vindt under .. cover agenten niet aan
vaardbaar. 
Bij elk nieuw wetsontwerp moet van tevoren 
zorgvuldig worden nagegaan of het kontrole
apparaat moet worden aangepast. Is dat het 
geval, dan dient duidelijk te zijn aan welke 
voorwaarden het apparaat moet voldoen en 
wat de kosten daarvan zijn. 
In plaats van de gedeelde verantwoordelijk
heid tussen de ministers van binnenlandse 
zaken en van justitie moet de politie onder een 
minister komen en wel die van binnenlandse 
zaken. 
Er moet geen provinciale politie komen . De 
gemeenteraad moet meer invloed op de (ge
meente)politie krijgen . 
Er moet een rechtspositieregeling worden ge
maakt voor ter beschikking van de regering 
gestelden (TBR), waarin onder andere tege
moet wordt gekomen aan de onzekerheid over 
de duur van de vrijheidsbeneming door een 
periodieke (onafhankelijke) evaluatie van ver
pleging en behandeling verplicht te stellen en 
door een beklag - en beroepsmogelijkheid te 
scheppen . 

• 28 111.11 WONEN 

De tweedeling koopwoning/huurwoning bepaalt 
nog steeds het volkshuisvestingsbeleid . Regels, 
subsidies pakken slecht uit voor de lagerbetaal
den, maar ook voor de staatskas. De overheid 
betaalt mee aan de woningen van de hogerbetaal
den en kan daardoor moeilijker de woonruimte 
voor de lagerbetaalden financieren. De huursektor 
komt in de problemen . Daarom vindt de PPR dat 
zowel in de huur- als in de koopsektor de woonlas
ten moeten worden gebaseerd op het principe 
'betalen naar draagkracht en woongenot' . 
Voorts dienen bewoners direkte zeggenschap 
over hun woonomgeving te krijgen . Nieuwe vor
men van woningbeheer zijn daarvoor noodzake
lijk. Deze zijn er al, zoals bewonerszelfbestuur, 
woningbank, maatschappelijke gebonden eigen
dom enz. De vele obstakels voor deze nieuwe 
vormen dienen opgeruimd te worden. Het wo
ningbeleid moet veel kreatiever inspelen op de 
woonbehoeften die het gevolg zijn van individua
lisering, nieuwe samenlevingsvormen, afwijken
de wensen van minderheden. Het beheer van de 
bestaande woningvoorraad wordt steeds belang
rijker dan nieuwbouw. Die zal alleen nog aanvul
lend kunnen zijn . Onderhoud, vervanging , ver
nieuwing en restauratie moeten voorrang krijgen. 
Als dat niet gebeurt zal de verpaupering nog snel 
ler toeslaan, ook in het na-oorlog se woning be
~tand . Bewoners van oudere woningen (vaak 
fOchtig , niet geïsoleerd en met centraal gestookte 
blokverwarming) betalen toch al de hoogste bijko-
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mende woonlasten. Woningverbetering is uit so
ciaal en milieu oogpunt dus noodzaak. 
Ook uit het oogpunt van grondgebruik moet 
stadsuitbreiding veel meer vervangen worden 
door stadsvernieuwing . Wonen, werken en re
kreëren zijn veel meer dan nodig uit elkaar getrok
ken . Scheiding van woonwijken, bedrijfsterreinen, 
kantoorcentra en winkelcomplexen, bepaalt de 
na-oorlog se stedebouw tot in de kleinste dorpen. 
Stadscentra zijn daardoor overvol en 's avonds 
doodstil. Dat komt de veiligheid op straat niet ten 
goede. 
De scheiding heeft ook geleid tot grote toename 
van het woon-werkverkeer, lange files in de spits
uren, verspilling van tijd en ruimte en een onver
antwoorde belasting van milieu (zure regen). De 
PPR kiest daarom nadrukkelijk voor een andere 
opbouw van de steden en dorpen : niet meer alle 
funkties apart, maar waar mogelijk samen. De 
snelle ontwikkeling op het gebied van komputers 
en telekommunikatie bieden nieuwe mogelijkhe
den voor kleine werkeenheden, hoogwaardig 
thuiswerk, verzelfstandiging en integratie van wo
nen en werken. 

• 29 Werkplan 

- Tussen 1986 en 1990 moet het woningbouw
programma gemiddeld 100.000 woningen per 
jaar omvatten. De verschillende woningkate
gorieën moeten aansluiten bij de uitkomsten 
van woningbehoeftenonderzoek. Verminde
ring van het programma kan slechts plaatsvin
den bij een evenredige verschuiving van 
nieuwbouw naar vernieuwbouw. 

- In de woningbouwprogramma's moet worden 
ingespeeld op de behoefte aan nieuwe woon
vormen : projekten van gezamenlijk wonen, 
wonen voor gehandikapten, eksperimentele 
ouderenhuisvesting, een- en tweepersoons
huishoudens, wensen van minderheden . Daar
bij moet in het bijzonder rekening gehouden 
worden met een toenemend aantal alleen
staanden, dat samenwoont zonder getrouwd 
te zijn en met mensen die in groepsverband 
willen wonen. 

- Leegstand moet zoveel mogelijk worden be
streden door een goed, integraal woonruimte
verdelingsbeleid. Voor leegstaande gebouwen 
en woningen moeten alternatieve gebruiksmo
gelijkheden worden gekreëerd. 

- Overheveling van huurwoningen uit de goed
kope huursektor naar de koopsektor moet wor
den verboden . 

- Het huurwaardeforfait bij de inkomstensbelas
ting moet op een reëel (dus hoger) nivo wor
den gebracht. 
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Het systeen van huurharmonisatie, gebaseerd 
op de hoge nieuwbouwhuren, moet verlaten 
worden. Bij het huidige inflatietempo is stij 
ging van de huren onnodig en ongewenst. 

De PPR wil een verhoging van objektsubsidies, 
zodat de individuele huursubsidie eerder uit
zondering dan regel kan worden . 
Alle gemeenten moeten ook voor koopwonin 
gen een eigen vestigingsbeleid kunnen voe
ren. De op stapel staande nieuwe woonruimte
wet moet wat de PPR betreft deze invulling 
krijgen . 
De gemeenten moeten meer mogelijkheden 
krijgen tot een aktief aanschrijvingsbeleid. 
Daarbij hoort een voorkeursrecht voor ge
meenten bij aankoop van woningen . De prijs 
wordt bepaald aan de hand van de gebruiks
waarde. 
Experimenten met bezitswoningbeheer (wo
nen in maatschappelijk gebonden eigendom) 
kunnen starten, als het aan de PPR ligt. 
Stads- en dorpsvernieuwing moet de hoogste 
prioriteit krijgen. Uitgangspunt daarbij moet 
zijn dat de bestaande woningen in het jaar 
2000 aan redelijke kwaliteitseisen voldoen . Het 
meerjarenplan stadvernieuwing moet hierop 
jaarlijks worden afgestemd. 
Een stabiele produktieomvang in de bouwen 
in andere sektoren, die gericht is op de behoef
te, biedt volgens de PPR tevens uitzicht op 
blijvende werkgelegenheid , vooral voor jonge 
mensen . 
De PPR wil jaarlijks een miljard gulden ekstra 
uittrekken voor zogenaamde 'terugploegpro
jekten : waarbij de uitkeringsgelden op een 
goede wijze (normale CAO-Ionen en geen ver
dringing van bestaand betaald werk) benut 
worden om de werkgelegenheid in de bouw te 
bevorderen. 
De PPR zal voorstellen doen met betrekking tot 
de vorming van een verenigingsfonds volks
huisvesting, waarmee de scheve woonlasten
situatie kunnen worden recht getrokken. Het 
fonds moet onder meer worden gevoed door 
bijdragen van degenen die onevenredig wei
nig voor hun huisvesting betalen. Hierbij moe
ten de problemen rond de stook- en service
kosten worden betrokken. Niewbouwhuren 
moeten worden verlaagd, onder andere door 
invoering van het lagere BTW-tarief in de so
ciale woningbouw (5 procent in plaats van 19 
procent). 
In goed overleg met de woonwagenbewoners 
moeten er snel en op zo klein mogelijke schaal 
voldoende standplaatsen voor woonwagens 
komen. 

- Voor een effektief ordeningsbeleid moet de 
overheid kunnen optreden als eigenaar van de 
grond. Wettelijke bepalingen die de voorkeurs
positie van de overheid onderbouwen, dienen 
tot gelding te worden gebracht. 
De PPR neemt stappen om de milieu-effekt
rapportage ook een wezenlijk onderdeel te 
laten uitmaken van het ruimtelijke ordenings
beleid. 
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De burger moet het recht krijgen om bij essen
tiële beslissingen Kroonberoep in te stellen. 
Bouwen in bestaand stedelijk gebied en het 
realiseren van rekreatievoorzieningen binnen 
of direkt aan de rand van steden heeft de voor
keur van de PPR. 
Hiernaast past een aktief kernenbeleid. Er moe
ten meer maatregelen worden getroffen om 
de basisvoorzieningen in kleine kernen te 
handhaven. Aan plaatsgebonden woning be
hoef te moet tegemoet worden gekomen. 
De PPR neemt initiatieven om te laten onder
zoeken of nieuwe kommunikatiemiddelen 
(twee-wegsystemen) mogelijkheden bieden 
voor het verbeteren en uitbreiden van voorzie
ningen. 
Ter ontlasting van de vervoersvoorzieningen 
moet het vergaderen per telefoon of video 
goedkoper worden . 
De PPR vindt dat er geen tweede nationale 
luchthaven moet komen. 
Ten aanzien van het internationale goederen
verkeer (over de weg, over het water en door 
de lucht) bepleit de PPR internationale afspra
ken die gericht moeten zijn op verbetering van 
de werkkondities en op vlotte doorvoer van 
goederen . 
Als het aan de PPR ligt wordt het Markermeer 
niet ingepolderd . 
De PPR wijst het Plan Waterman af. 

• 30 111.12 VERZORGINGSSAMENLEVING 

AI jarenlang wijst de PPR op de negatieve kanten 
van de huidige verzorgingsmaatschappij. De veel
heid aan voorzieningen en instanties vormt niet 
alleen een ondoorzichtige en moeilijk te kontrole
ren welzijnsmarkt, maar maakt de gebruikers eer
der afhankelijk dan zelfstandig en zelfredzaam. En 
overprofessionalisering roept nieuwe vormen van 
on-welzijn op: ver doorgevoerde specialisatie, 
onbegrijpelijke vaktaal, grootschalige en burokra
tische aanpak. 
De PPR pleit voor een zeer zorgvuldig en geleide
lijke omvormen van de verzorgingsstaat tot een 
verzorgingssamenleving . Allereerst is het dan 
nodig om langs demokratische weg (kaderwet) 
vast te leggen op welke voorzieningen ten aanzien 
van wonen, gezondheidszorg, onderwijs, rechts
bijstand, openbaar vervoer, kulturele voorzienin
gen iedereen recht heeft. Zorg en welzijnswerk 
moeten worden beoordeeld vanuit het oogpunt 
van zin en kwaliteit. 
Uitgangspunt voor de PPR is een zo groot moge
lijke zelfstandigheid van het individu, dat in voor
komende gevallen een beroep kan doen op door 
de overheid gegarandeerde basis-zorgvoorzienin
gen. 
Onderlinge hulp- en dienstverlening zijn en blij
ven van waarde, zolang ze niet van boven worden 
opgelegd en eenzijdig door bepaalde groepen 
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moeten worden gedaan (vrouwen, gezin, familie). 
Uitkeringsgerechtigden , bejaarden, gehandikap
ten worden extra zwaar getroffen door de ekono
mische teruggang en de bezuinigingspolitiek. De 
samenleving mag niet volstaan met aalmoezen in 
de vorm van eenmalige extra-uitkeringen. De ba
sis van het welzijn wordt gevormd door het recht 
op ekonomische bestaanszekerheid voor ieder
een . De extra kosten voor noodzakelijke voorzie
ningen dienen niet te drukken op het budget van 
de gehandikapte mens. Financiële zelfstandigheid 
vergroot het gevoel van onafhankelijkheid en 
geeft mensen zelfrespekt. In het bijzonder voor 
uitkeringsgerechtigden, vrouwen en jongeren 
zonder betaald werk is dat uiterst belangrijk . De 
PPR wil dan ook een zelfstandig inkomen voor 
iedereen vanaf 18 jaar. Het sociaal verzekerings
stelsel moet zo snel mogelijk geïndividualiseerd 
worden. Herziening van dit stelsel moet gebeuren 
op basis van kontroleerbare kriteria en een sa
menhangende, op de toekomst gerichte visie . 
Het welzijnsbeleid moet - voorzien van de nodige 
middelen - zoveel mogelijk worden gedecentrali
seerd naar provincie en gemeenten. Deze zijn vrij 
eigen keuzen te maken binnen het kader van de 
gegarandeerde basisvoorzieningen . 
In de gezondheidszorg wil de PPR het aksent leg
gen op de eerste lijn : terugdringing van de groot
schalige intramurale zorg, verkorting van de ver
pleegduur, vergroting van zelfredzaamheid door 
aanvullende voorzieningen, ontburokratisering 
en versterking van de positie van gebruikers door 
formalisering van de patiëntenrechten . Alternatie
ve geneeswijzen behoren niet achtergesteld te 
worden. De algemene volksverzekering tegen 
ziektekosten moet nu eindelijk eens gerealiseerd 
worden. 
Het overmatig gebruik van verslavende middelen 
komt vaak voort uit uitzichtloosheid, waarmee 
velen zich gekonfronteerd zien. De handel in hard
drugs kan worden tegen gegaan door gekontro
leerde verstrekking onder strenge voorwaarden 
en deskundige begeleiding . Strenge afkickregi
mes zijn alleen toelaatbaar als verslaafden gemo
tiveerd zijn en uitdrukkelijk toestemmen in behan
deling. Daarnaast kan de overheid door goede 
voorlichting en het tegengaan van reklame een 
aktief beleid voeren om het gebruik van drugs en 
alkohol terug te dringen. 
De handel in en het gebruik van hennepprodukten 
dient op dezelfde wijze beoordeeld te worden als 
bij alkohol. 

• 31 Werkplan 

De PPR zal de ontwerpen van de Welzijnswet 
respektievelijk de Wet Gezondheidszorg en 
Maatschappelijke Dienstverlening beoordelen 
op de mogelijkheden die provinciale en ge
meentelijke overheden krijgen om invloed uit 
te oefenen op de totstandkoming van een huns 
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inziens minimumpakket aan welzijns- en 
gezondheidsvoorzieningen. 
De PPR is voorstander van een volksverzeke
ring tegen ziektekosten . 
Alternatieve geneeswijzen moeten volwaardig 
meetel/en en behoren in het ziekenfondspakket 
te worden opgenomen. Er moet een regeling 
van alternatief geneeskundige beroepen ko
men. Alternatief geneeskundige preparaten 
moeten zo spoedig mogelijk geregistreerd 
worden. Kwalitatief verantwoorde beroepsop
leidingen op het gebied van alternatieve ge
neeswijzen en voorlichting ter voorkoming 
van ziekten verdienen overheidssteun. 
De PPR zal de komende vier jaar op het gebied 
van de maatschappelijke gezondheidszorg be
pleiten : 
a. dat de eerstelijnsfunkties (dicht bij huis) 

worden verstrekt en zo veel mogelijk vanuit 
organisatorische verbanden worden aange
boden; 

b. dat er een financieringsstruktuur komt voor 
eerstel ij nsvoorzien i ngen; 

c. dat er op eerstelijnsfunkties en met name 
de gezinszorg niet wordt bezuinigd en alfa
hulp overbodig word gemaakt. 

De PPR zal verder bepleiten dat een nieuw 
onderzoek of een nieuwe behandeling alleen 
als voorziening in het verzekeringspakket 
wordt opgenomen : 
a. als het een onderzoek of behandelingswijze 

betreft waarbij er een redelijk uitzicht be
staat op verbetering of op voorkoming van 
achteruitgang in de toestand van de pa
tiënt; 

b. als er sprake zal kunnen zijn van een gelijke 
bereikbaarheid van de voorziening voor 
alle patiënten in gelijke omstandigheden; 

c. als de voorziening van een zodanig belang 
voor de volksgezondheid moet worden 
geacht, dat het gerechtvaardigd is dat daar
toe andere voorzieningen in het gedrang 
komen . 

In de eerstelijnszorg zullen de vier werksoorten 
(wijkverpleging, gezins- en bejaardenzorg , 
maatschappelijk werk en huisarts) moeten sa
menwerken op basis van gelijkwaardigheid . 
De positie van de huisarts dient daarom niet 
langer centraal te worden gesteld. 

- Een vermindering van het aantal ziekenhuis
bedden (psychiatrisch en somatisch) moet in 
evenredige verhoudingen staan tot de uitbrei
ding van semi-murale en eerstelijnsvoorzie
ningen. 
Er moet veel meer dan tot nu toe aan beleids
onderzoek en -evaluatie worden gedaan om 
de betekenis en de effekten van de verschillen 
de zorg- en welzijnsvoorzieningen vast te stel 
len . 
Op het vlak van het patiënten/konsumentenbe
leid zal de PPR de komende vier jaar bepleiten : 
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a. dat de gebruikersinvloed in de wetsontwer
pen Demokratisch funktioneren Instellingen 
en Wet Gezondheidszorg Maatschappelijke 
Dienstverlening wordt vastgelegd; 

b. dat er rechtstreeks inzagerecht voor de pa
tiënt (in de Wet Patiëntenrechten) komt ; 

c. dat er een wettelijke regeling voor eksperi
menten met mensen komt; 

d. dat de openbaarheid van het tuchtrecht 
wordt gewaarborgd, de tuchtnormen wor
den vervangen en minder medici in de 
tuchtkolleges worden opgenomen (in het 
wetsontwerp Beroepsuitoefening Indivi
duele Gezondheidszorg); 

e. dat het budget voor patiënten/konsumen
tenorganisaties wordt vergroot en bewo
nersraden uit de verpleegprijs worden gefi
nancierd. 

Aan euthanasie onder duidelijke voorwaarden 
(onder meer aard van de toestand van patiënt 
en vrije wilsbeschikking) moet een wettelijke 
basis worden gegeven. 
Op alle terreinen van het welzijnswerk moet 
de voorkeur gegeven worden aan voorzienin
gen en werkwijzen die het mensen mogelijk 
maakt hun lot in eigen handen te nemen. 
Ouderen zo lang mogelijk in hun omgeving te 
laten blijven, dat moet volgens de PPR het 
uitgangspunt van het ouderenbeleid zijn . Het 
gekoördineerd bejaardenwerk en het aanvul
lend ouderen beleid moeten aan gemeenten 
worden overgedragen en worden onderge
bracht in een welzijnswet. 
De advisering en toetsing van de jeugdhulp
verlening moet in regionaal verband onder 
verantwoordelijkheid van de provincie worden 
uitgevoerd, met als doel dat de hulp gerichter 
kan worden verleend. 
De PPR zal de komende vier jaar blijven bena
drukken dat meer lichamelijk en verstandelijk 
gehandikapten tot sociale werkplaatsen zullen 
worden toegelaten . 
De extra kosten van lichamelijke en verstande
lijke handikaps moeten worden vergoed door 
volksverzekeringen en uitkeringen . 
De enorme inkomensverschillen tussen diver
se kategorieën hulpverleners moeten drastisch 
worden verminderd. Die operatie moet wor
den gekoppeld aan een betere spreiding van 
arbeid, maksimale arbeidsduur per week en 
verkleining van praktijkomvang . Zoveel moge
lijk hulpverleners moeten in loondienst komen. 
Vrijwilligers moeten recht krijgen op een kon
trakt, waarin hun rechtspositie is gegaran
deerd . 

• 32 111.13 ONDERWIJS 

Overheid en bedrijfsleven leggen zware claims op 
het onderwijs. Niet alleen is het zo dat vrijwel 
alles vanuit Den Haag wordt geregeld, ook wordt 
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het onderwijs gekonfronteerd met ingrijpende, 
grootscheepse hervormingsoperaties die zich 
over vele jaren uitstrekken: Mammoet. Midden
school, Basisschool, PABO, de laatste gevolgd 
door een nieuwe gigantische operatie: de vor
ming van grootschalige HBO-instituten. Daar
naast heeft de school ook nog de taak gekregen 
om voor allerlei, ingewikkelde maatschappelijke 
problemen de pedagogische oplossing te verzin
nen. De PPR verzet zich tegen vernieuwingen die 
niet goed zijn voorbereid, tegen vernieuwingen 
waarvoor niet voldoende geld ter beschikking 
gesteld wordt en tegen vernieuwingen die voor
namelijk voortkomen uit bezuinigingsdrang. Daar
om ervaren wij sommige plannen van de laatste 
jaren meer als voortgang dan als vooruitgang en 
willen we die ontwikkelingen tegenhouden. Bo
vendien is er in die onderwijssektoren, waarin 
positieve vernieuwingen zijn doorgevoerd, een 
adempauze nodig om de op gang gezette proces
sen tijd te geven tot wasdom te komen. Ook moet 
de overheid goed beseffen dat een beleid waarin 
salarisverlaging, verhoging van de leerlingen
schaal, terugschroeven van faciliteiten, afdwingen 
van fusies de boventoon voert, funest is voor de 
motivatie en het enthousiasme van de mensen in 
het onderwijsveld. 
Het wordt tijd om tot bezinning te komen. De PPR 
kiest voor een fijnmazig en kleinschalig onderwijs
systeem, waardoor de kulturele verschraling van 
het platteland wordt tegengegaan. Daartoe is her
verdeling en decentralisatie van overheidstaken 
nodig. Basisonderwijs is een gemeentelijke zaak, 
voortgezet onderwijs een (inter)gemeentelijke 
verantwoordelijkheid, hoger beroepsonderwijs 
en universitair onderwijs vallen onder de verant
woordelijkheid van de rijksoverheid. Daarnaast is 
ook in het onderwijs - uit overwegingen van de
mokratie en efficiency - deregulering nodig. De 
onderwijsinstellingen zijn zelf kapabel genoeg 
om binnen algemene kriteria vorm, inhoud en 
werkwijze te bepalen. De overheid moet zich daar 
minder mee bemoeien en alleen (achteraf) een 
kwaliteitstoets hanteren. 
Voorop staat dat de PPR een onderwijs wil dat 
gericht is op individuele ontplooiing en kultuur
overdracht; vorming van sociaal vaardige bur
gers. Geen opleiding is definitief voltooid. Her- en 
bijscholingsmogelijkheden moeten voor iedereen 
toegankelijk zijn ongeacht leeftijd, burgelijke staat 
of inkomen. Vooral voor vrouwen en jongeren 
zijn beroepsgerichte tweedekans-opleidingen ui
terst belangrijk. Vergroting van de invloed van 
het bedrijfsleven op het onderwijs wijst de PPR af. 
Het onderwijsbeleid zal zich - wat de PPR betreft 
- definitief richten op drempelvrije doorstroming 
en één school voor kinderen van 12 tot 16 jaar. 

• 33 Werkplan 

De overheid moet vernieuwingen niet globaal 
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en massief afdwingen, maar gericht stimule
ren . Instellingen moeten ekstra faciliteiten kun
nen krijgen op basis van interesse, motivatie 
en kwaliteit , zoals die naar voren komt in inge
diende plannen. Hiervan kunnen verschillende 
voorbeelden worden gegeven: 
Ontwikkeling van bi- en interkultureel onder
wijs. 
Onderwijs in eigen taal en kultuur. 
Projektonderwijs. 
Kulturele vorming . 
Alternatieve toetsing, examinering, vormen 
van zelfbeoordeling . 
Demokratisering: leerlingenstatuut, verant
woordingsplicht voor docenten, instituutsra
den. 
Bevordering van kleinschaligheid binnen 
noodzakelijke grote instellingen . 
Eksperimenten met een school voor 12-16 jari
gen . 
Een brugklas voor alle schooltypen. 
Verlenging van de brugklas tot 2 of 3 jaar. 
Er moet geen verlenging van de leerplicht ko
men. Wel moet een levenslang leerrecht wor
den vastgelegd. 
De PPR zal plannen voor betaald edukatief ver
lof voorbereiden . 
Voor het onderwijsvoorrangsbeleid moet met 
voorrang ekstra geld worden uitgetrokken. 
De Wet op het Basisonderwijs moet integraal 
worden uitgevoerd. Maatregelen die dit onmo
gelijk maken of daarmee zelfs in strijd zijn 
moeten worden ingetrokken. 
De samenwerking en uitwisseling tussen ba
sisonderwijs en speciaal onderwijs moet wor
den bevorderd. Basisscholen moeten meer 
aangepaste leermiddelen en gespecialiseerde 
leerkrachten krijgen. Ten aanzien van speciaal 
onderwijs voor zeer jonge kinderen moet te
rughoudendheid worden betracht. 
Opleiding, her- en bijscholing en begeleiding 
van leerkrachten voor het basisonderwijs moe
ten worden afgestemd op integrale uitvoering 
van de Wet op het BAO en moeten een ge
meenschappelijke taak voor opleidingsinstitu
ten en begeleidingsdiensten vormen. Samen
werking tussen deze instellingen ligt meer 
voor de hand dan fusies van PABO's met ande
re HBO-instellingen. Daarnaast moet de oplei
ding, her- en bijscholing en begeleiding vooral 
worden gericht op roldoorbrekend onderwijs. 
Ook de mensen die in dunbevolkte gebieden 
wonen hebben recht op goed onderwijs. Fu
sies en opheffing van onderwijsinstellingen 
behoren niet geregeld te worden via algemene 
en zeer globale doelmatigheidsnormen. De 
PPR vindt dat ook hier de kriteria pluriformiteit, 
kwaliteit en vnïheid moeten gelden. 
Er moeten voorstellen worden gedaan voor 
eksperimenten in die gebieden waar handha
ving van een school niet moge"ïk is. 

PPR: 33 



Specifieke verworvenheden (onderwijskundi
ge identiteit) mogen bij fusies van HBO-instel
lingen niet verloren gaan. 
De PPR bepleit geleidelijke invoering van een 
school voor alle leerlingen van 12 tot 16 jaar. 
Scholen die effektieve maatregelen tegen zit
ten-blijven treffen, moeten ekstra faciliteiten 
krijgen. Hetzelfde moet gelden voor instellin
gen waar het spijbelen in positieve zin tege
moet wordt getreden door verbetering van het 
onderwijs en door het scheppen van een her
kenbare, prettige werksfeer in kleinschalige 
eenheden. 
Medezeggenschapsraden behoren op meer 
punten instemmingsrecht te krijgen. Belem
meringen voor verdergaande vormen van de
mokratisering van VO, HBO en WO moeten uit 
de weg worden geruimd. 
De zorg voor de basisedukatie moet worden 
overgedragen aan gemeenten met de bijbeho
rende middelen. Bestrijding van (semi)analfa
betisme moet krachtig ter hand worden geno
men. 
Het opzetten van een alfabetiseringsprogram
ma dat het analfabetisme van 'niet-meer-Jeer
plichtigen' uit de Vierde Wereld binnen vier 
jaar opheft, moet voorkomen dat alleen een 
bovenlaag wordt bereikt. 
De PPR staat voor dat leerplichtigen geen 
schoolgeld hoeven te betalen. Het nieuwe stu
die-financieringsstelsel moet deelname aan 
HBO en vwo voor iedereen mogelijk maken, 
onafhankelijk van ouders of banken . 
Bepaalde voorzieningen voor studenten uit 
HBO- en WO-onderwijs, die in specifieke be-

. Iangen van deze groepten) voorzien, dienen 
niet uit bezuinigingsoverwegingen te verdwij
nen (bijv. studentenhuisvesting). 

• 34 111.14 KULTUUR 

De PPR wil het kultuur- en kunstbeleid terug waar 
het thuishoort: bij een ministerie van Onderwijs 
en Kultuur. De onderwijstaken van dat ministerie 
moeten verregaand gedecentraliseerd worden . 
Onderwijs en kultuur vormen samen de basis van 
onze kultuur. Een goed kultuurbeleid kenmerkt 
zich door het scheppen van voorwaarden om een 
vrije ontwikkeling mogelijk te maken en onthoudt 
zich van inhoudelijke beoordeling of inmenging. 
Uitgangspunt voor het kunstbeleid moet niet 'de 
maatschappelijke relevantie' (CRM-tijdperk) of de 
geestelijke volksgezondheid (WVC-regime) zijn, 
maar de erkenning van kunst als onmisbaar be
standdeel van kultuur. Die erkenning blijkt in de 
toekenning van staatsprijzen (die dus blijven), 
beurzen, stipendia, opdrachten en de uitvoering 
van de ·1%-regeling. 
Een goed kultuurbeleid moet bovendien voor
waarden scheppen in de vorm van opleidingen, 
musea, podia, bibliotheken en een kultureel TV-
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net, waarvan iedereen ongeacht zijn/haar inko
men gebruik moet kunnen maken. 
In de derde plaats behoort de overheid een fat
soenlijk kunstenaarsbeleid te voeren: salariëring 
van uitvoerende kunstenaars, instandhouding 
van de Fondsen, het toekennen van leengeld aan 
schrijvers, de Beeldende Kunstenaarsregeling. De 
PPR wil toe naar een basisinkomen aangevuld 
met een werkruimte/materiaalvergoeding voor 
scheppende kunstenaars. Tot het zover is moet 
de BKR gehandhaafd blijven . De uitvoering ervan 
moet worden overgeheveld naar het nieuw te 
vormen departement voor 0 & K. Als toelatings
kriterium moet gelden: een voltooide kunstoplei 
ding of een beoordeling door een onafhankelijke 
kommissie. 

• 35 Werkplan 

Op het gebied van kunst en kultuur moet een 
overzichtelijke departementale indeling komen 
met duidelijke afgebakende taakstellingen en 
decentralisatie van taken en middelen naar 
lagere overheden. De regering moet zorgen 
voor een goede interdepartementale samen
werking. 
De PPR bepleit decentralisatie van streekkul
tuur, kunstzinnige vorming, regionale toneel
en orkestvoorzieningen, steeds met de bijbe
horende middelen. 
Het kunstenaarsbudget moet substantieel wor
den verhoogd. 
De overheid moet voorwaarden scheppen 
voor en stimulansen geven aan een veelzijdige 
ontwikkeling van de kultuur. Zij behoort daar
bij geen inhoudelijke eisen te stellen, maar 
alleen de kwaliteit als norm te hanteren . 
De PPR wil dat ekstra aandacht wordt besteed 
aan vormen van kunst en kunstuitingen van 
achtergestelde groepen. 
Indien de overheid subsidieert, is sponsoring 
door het bedrijfsleven niet uitgesloten, zolang 
de integriteit van de kunst niet in gevaar komt. 
De vaste boekenprijs ('vertikale prijsbinding') 
moet gehandhaafd worden . 
Samenwerking tussen kunstinstellingen en 
omroepverenigingen dient krachtig te worden 
gestimuleerd. 

• 36 111.15 MEDIA 

Ook ten aanzien van het mediabeleid zal de over
heid zich opnieuw moeten bezinnen op haar posi
tie. Voorheen was haar taak vooral: rechtvaardig 
verdelen van de beperkte etherruimte. Door nieu
we technieken (kabel, satellieten) kan het aanbod 
enorm toenemen en dus zal het beleid zich nu 
moeten richten op het garanderen van recht op 
informatie en pluriformiteit. 
Of die door handhaving van het huidige omroep
stelsel bereikt worden, is zeer de vraag. De om roe-
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pen bezitten het monopolie en anderzijds leidt de 
onderlinge konkurrentie onder de terreur van de 
kijkcijfers tot identiteitsverlies en vervlakking. 
Dat monopolie moet weg: de PPR wil ruimte bie
den aan andere gegadigden. En ook het andere 
euvel moet verdwijnen. Dat kan door loskoppeling 
van lidmaatschap en abonnement op het omroep
blad . De funktie van omroepverenigingen zal dan 
vooral zijn: het organiseren en representeren van 
kijkers/luisteraarsbelangen. Naast de omroepen 
moet iedere representatieve stoming met meer 
dan 250 duizend leden zendtijd op radio en televi
sie krijgen. 
Uit het oogpunt van demokratie en versterking 
van lokale betrokkenheid moet er prioriteit gege
ven worden aan lokale en regionale omroep. 
Daarnaast vormt Kies-TV (het tegen vergoeding 
via de kabel kunnen afstemmen op speciale pro
gramma's) een uitstekende aanvulling op het pak
ket. 
Pluriformiteit en onafhankelijkheid van kommer
ciële belangen van de schrijvende pers dienen 
gewaarborgd te blijven. Het bedrijfsfonds voor de 
pers vervult daarbij een onmisbare rol. De PPR 
vindt dat de financiële middelen van dit fonds 
moeten worden uitgebreid. Verder wil de PPR dat 
kranten(uitgevers) nauw worden betrokken bij de 
opzet van kabelkranten. 

• 37 Werkplan 

Behalve ontkoppeling van omroeplidmaat
schap en abonnement op een programmablad 
zijn volgens de PPR de volgende maatregelen 
nodig om een beter landelijk programma-aan
bod te krijgen: 
Wijziging van de zendtijdverdeelsleutel van 
5-3-1 in 3-2-1. 
Strikte naleving van de bestaande voorschrif
ten voor een totaalprogramma. 
Zendtijduitbreiding voor programma's van 
kulturele minderheden . 
De kabel moet een basispakket, bestaande uit 
de Nederlandstalige zenders bieden. Uit het 
resterende aanbod moet de kijker tegen ekstra 
betaling een nadere keuze kunnen maken . 
Kies-TV moet de voorkeur krijgen boven de 
huidige vormen van abonnee-televisie. 
Betaalbare tweewegsystemen zijn een verrij
king voor de konsument en kunnen diens in
breng vergroten. 
Er moeten initiatieven worden ontplooid om 
het huidige financieringssysteem (via de om
roepbijdrage) af te schaffen. De financiële mid- . 
delen voor de landelijke en regionale omroep 
moeten uit algemene middelen en reklame-op
brengsten komen. 
Een beperkte uitbreiding van de STER-reklame 
mag alleen als dat gebeurt in kombinatie met 
garanties voor de schrijvende pers en gepaard 
gaat met uitbreiding van konsumentenvoor-
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lichting. Reklame op regionale en lokale 
omroep is voor de PPR aanvaardbaar, indien 
de schrijvende regionale pers voldoende 
kompensatie krijgt. 

• 38 111.16 FINANCIERING 

Natuurlijk kosten de maatregelen, die de PPR 
voorstelt, geld. Tegen de kritici die al heel snel 
roepen, dat de verlangens van een radikale partij 
als de PPR onhaalbaar en onbetaalbaar zijn hou
den wij vol dat het gaat om een herschikking van 
de financiële middelen. Anders gezegd: uitvoe
ring van ons programma is een kwestie van poli
tieke wil. Niets meer en niets minder. Om aan te 
geven hoe de PPR haar voorstellen en wensen wil 
betalen, volgt hier een lijst van de gewenste en te 
gebruiken financieringsbronnen. 

1% selektieve ekonomische groei; 
Produktiviteitsstijgi ng; 
Inverdieneffekten doordat minder mensen een 
beroep doen op de sociale uitkeringen; 
Lastenverschuiving van arbeid naar kapitaal; 
Sociale lasten baseren op toegevoegde waar
de; 
Vergroting van het overheidsaandeel in de 
aardgasbaten; 
Progressieve aardgastarieven voor het ver
bruik boven de 2000 kubieke meter per jaar; 
Grotere aardgasverkoop met aanwending van 
de opbrengst in energiebesparingsindustrie; 
Verschuiving van belasting op autobezit naar 
belasting op autogebruik; 
Verkleining van het zwart-geldcircuit; 
Opvoeren van de fraudebestrijding; 
Invoering maximuminkomen; 
Opheffing van de maximum premiegrenzen; 
Invoering volksverzekering tegen ziektekosten 
zonder maximum premiegrens; 
Lagere ambtelijke kosten bij sociale zekerheid 
en gezondheidszorg; 
Vermindering van de burokratisering; 
Afschaffing van de meeste WIR-premies en 
andere ongerichte steun aan het bedrijfsleven; 
Verhoging van de vennootschapsbelasting tot 
48%; 
Lagere defensie-uitgaven; 
Hogere BTW op milieuvijandige en energie en 
grondstoffen slurpende produkten . 
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IV 

• 39 IV.l Menswaardige politiek 

Niet alleen rechtse partijen zijn verantwoordelijk 
voor de slechte naam, die de politiek bij veel men
sen heeft. Interne verdeeldheid, intolerantie, sek
tarisme en ondoorzichtig taalgebruik vormen voor 
velen een belemmering om in linkse politiek een 
alternatief te zien. Daarom is politieke vernieu
wing nodig. 
De PPR wil politiek bedrijven op basis van een 
duidelijk programma, maar zonder krampachtig 
vast te houden aan eenmaal ingenomen stand
punten. Wij zoeken samenwerking met gelijkge
zinden in de politiek, maar ook daarbuiten . We 
willen gelijkwaardige deelname van mannen en 
vrouwen. We willen een platform zijn, waarop 
ook niet-witte bevolkingsgroepen hun politieke 
aspiraties vorm kunnen geven . Het funktioneren 
in een dergelijke open partij stelt eisen aan de 
kwaliteiten van PPR-politici. Het moeten gewone 
mensen blijven en geen tot politieke dieren gere
duceerde vakidioten, die hun persoonlijkheid on
dergeschikt maken aan hun funktie of de kultuur 
van hun partij. Ze kennen de samenleving niet 
alleen uit rapporten, ze vergaderen niet tot de 
dood erop volgt, maar nemen tijd om gewoon te 
leven. Ze blijven, kortom herkenbaar voor 14 mil
joen mensen die niet professioneel in de politiek 
zitten. Om een dergelijke open houding in de po
litiek mogelijk te maken zal allereerst de werkdruk 
van gekozen politici moeten worden verminderd 
door het scheppen van deeltijdfunkties en verster
king van de positie van politieke assistenten . 

• 40 IV.2 Burgerlijk verzet 

Nu de politieke praktijk steeds meer aanleiding 
geeft tot burgerlijk verzet - een beter woord dan 
ongehoorzaamheid; dat klinkt net alsof het niet 
mag - is het nodig dat politieke partijen daar een 
duidelijk standpunt over innemen. Dit vindt de 
PPR: 
- als alle wettige middelen hebben gefaald, -
als door toedoen van een parlementaire meerder
heid wezenlijke belangen en diepgewortelde over
tuigingen van meerderheden of aanzienlijke min
derheden in de bevolking willens en wetens wor
den gebruskeerd, - als ter wille van een koalitie of 
het voortbestaan van een kabinet het wezen van 
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Politiek in en buiten 
het parlement 

de parlementaire demokratie wordt opgeofferd,
als in zaken waarbij het voortbestaan van de 
mensheid op het spel staat fraktiediscipline en 
partijbelangen boven de kwaliteit van argumen
ten en gewetensovertuiging worden gesteld dan 
is burgerlijk verzet dringend nodig. Bij dit verzet 
moet er een direkte relatie bestaan tussen ener
zijds het doel en anderzijds de zwaarte en soort 
van de gehanteerde middelen. De middelen moe
ten zo worden gekozen, dat het beoogde doel 
hiermee dichterbij kan worden gebracht en dat de 
intentie van geweldloosheid voorop staat. 
Er moet een fundamentele heroverweging plaats
vinden van het justitiële optreden tegen onwettige 
sociale aktie, voor zover sprake is van uitingen 
van burgerlijk verzet tegen overheidsmaatregelen 
die als onrechtvaardig worden ervaren. Dit zal 
onder meer moeten resulteren in richtlijnen voor 
het vervolgingsbeleid inzake burgerlijk verzet. De 
PPR vindt dat van vervolging kan worden afge
zien, wanneer is vastgesteld dat de overtreders 
a. eerst, indien mogelijk, wettelijke middelen 

hebben geprobeerd; 
b. de intentie hebben een geweldloze aktie te 

voeren, gewetensvol, weloverwogen en open
lijk handelen; 

c. aktievormen kiezen, die inhoudelijk samenhan
gen met het (overheids)handelen en waarte
gen ze bezwaar hebben; 

d. aktievormen kiezen, waarbij evenredigheid 
bestaat tussen het beoogde doel en de toege
brachte schade; 

e. het risiko van straf bewust hebben aanvaard 
en zich vrijwillig aan eventuele rechtsvervol
ging zullen onderwerpen. 

In de rechtsvorming zou op den duur een situatie 
moeten ontstaan, waarin bepaalde vormen van 
burgerlijk verzet gezien worden als rechtmatig in 
plaats van onwettig . Zo kan het ontbreken van 
materiële wederrechtelijkheid een positief krite
rium opleveren bij het toetsen van zulke akties. 
De PPR is uiteraard niet de rechterlijke macht. Dat 
wil zeggen dat de PPR meerdere toetsingskaders 
heeft. Enerzijds voor akties, waaraan zij als partij 
deelneemt en waarin vanzelfsprekend het hande
len overeenkomstig het program een belangrijk 
punt is. Anderzijds zal zij - ongeacht of en in hoe
verre aan het hiervoor genoemde toetsingskader 
wordt voldaan - voortdurend beoordelen in hoe
verre de reaktie van de overheid verantwoord is 
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ten opzichte van doelstellingen en methoden van 
de gevoerde aktie . 
De PPR bepleit een wettelijke regeling voor gewe
tensbezwaarden in werksituaties. Het moet moge
lijk worden bij belasting heffing persoonlijke ge
wetensbezwaren gehonoreerd te zien, uiteraard 
zonder dat daar financiële voordelen aan kleven. 

258 PPR : 40 

-



o 
en 
en 
'I""'" 

I 

(Q 
CO en 
'I""'" 

ca 
E 
E 
ca 
~ 

en 
o 
~ 

Q. 
en en 
c .-
N 
Q) .-
~ 
~ 
Q) 

> 

Pacifistische Socialistische Partij 

Postbus 700 
1000 AS Amsterdam 





De PSP werkt aan radikale veranderingen in de 
maatschappij. De bestaande machtsverhoudin
gen moeten doorbroken worden. Kulturele en 
strukturele belemmeringen voor mensen om zich 
te ontplooien moeten worden opgeruimd. 
De PSP gaat daarbij uit van de principiële gelijk
waardigheid van alle mensen. Zij kiest voor een 
duidelijke, principiële politiek : 

ontwapening, voor het te laat is; 
socialisme, om een eind te maken aan de uit
buiting van mens en milieu door het kapitalis
me ; 
feminisme, voor de bevrijding van de vrouw; 
demokratisering, baas in eigen buurt en be
drijf, huis en school ; 
gelijkwaardigheid van mensen, los van licha
melijke of geestelijke beperkingen en leeftijd, 
tegen racisme, fascisme, anti-semitisme, sek
sisme, homohaat en andere vormen van diskri
minatie ; 
aktieve milieupolitiek om te kunnen overleven. 

Veel mensen hebben zich georganiseerd in aktie
groepen, bonden en verenigingen die boven
staande doelen voor een deel nastreven . Deze 
sociale bewegingen vormen de belangrijkste 
krachten voor de maatschappijverandering die de 
PSP voorstaat. De PSP voelt zich dan ook nauw 
met die bewegingen verbonden en brengt dat tot 
uiting in haar buitenparlementa ire en parlemen
taire werk. Dat wil niet zeggen dat de politiek van 
de PSP een optelsom is van de eisen van die be
wegingen . Die eisen vormen namelijk geen onder
ling samenhangend geheel. 

• De huidige maatschappij 

Nederland maakt deel uit van het blok westerse 
rijke landen . Het speelt daardoor een belangrijke 
rol bij het in stand houden en opvoeren van de 
bewapening en in de uitbuiting van de landen in 
de Derde Wereld (als algemeen gangbare term 
gebruiken we deze aanduiding , hoewel hij van 
een westerse blik getuigt) . De grote ongelijkheid 
in macht en welvaart tussen landen, volkeren en 
mensen is mede gebaseerd op het kapitalisme. 
Daarbij zijn de produktiemiddelen in handen van 
privé-ondernemingen die produceren voor de 
winst en niet voor de maatschappelijke behoeften . 
Vooral de grote multinationale ondernemingen 
hebben een overheersende invloed op de ekono-
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Inleiding 

'Het gaat erom alle omstandigheden te niet te 
doen waarin een mens een vernederd, een ge
knecht, een ver/aten en veracht wezen is. ' 

Kar! Marx 

mie. Zij bepalen, vanuit hun winststreven, wát er 
geproduceerd wordt, wáár, wánneer, hóe en hoe
véél. Het onbegrensde machts- en groeistreven 
van het kapitalisme, met zijn wereldwijde jacht op 
grondstoffen, afzetgebieden en winst, is een 
voortdurende bron van milieuvernietiging en oor
logsgevaar. Uitbuiting en onderdrukking kunnen, 
als het er op aan komt, niet zonder wapens. 
Bewapening is niet alleen een dankbaar en verze
kerd winstobjekt voor ondernemingen. Het is ook 
een middel waarmee het kapitalisme zo nodig, 
evenals bijvoorbeeld het Sovjet-socialisme, de 
ongelijke verhoudingen tussen volkeren en men
sen in stand houdt. De supermachten zijn de be
langrijkste aanjagers van de bewapening. Zij 
trachten hun ekonomische en militaire invloeds
sferen steeds uit te breiden. Bij de vele grote en 
kleine oorlogen van de laatste jaren speelt het 
Oost-Westkonflikt op de achtergrond mee, ook 
via het daardoor versterkte vijanddenken, vaak 
gekoppeld aan nationalisme. Daarbij vormen de 
kernwapenarsenalen van de supermachten een 
van de belangrijkste bedreig ingen voor de mens
heid. 

Het kapitalisme leidt ook binnen Nederland, 
één van de rijkste en welvarendste landen ter we
reld , tot grote ongelijkheid, onrechtvaardige ver
houdingen en maatschappelijke problemen . In de 
jaren dat de ekonomische groei stagneert, worden 
de maatschappelijke problemen nog schrijnender. 
Als de niet-geregistreerde werkloosheid wordt 
meegeteld, zijn er meer dan een miljoen werklo
zen . De inkomensverschillen nemen toe. Steeds 
meer mensen moeten beknibbelen op eerste le
vensbehoeften. De scherpe bezuinigingen van de 
regering op alles behalve defensie, de afbraak 
van het stelsel van sociale zekerheid, en de talloze 
tegemoetkomingen aan het bedrijfsleven hebben 
deze ontwikkeling in de hand gewerkt. 
Behalve het kapitalisme leidt ook het al veel lan
ger bestaande patriarchale systeem, de onder
drukking van vrouwen door mannen, tot grote 
ongelijkheid tussen mensen . Dit patriarchale sys
teem is diep doorgedrongen in allerlei facetten 
van het maatschappelijke leven : in individuele 
relaties, in het gezinsdenken, in hoe mensen wo
nen en werken , in de opvoeding van kinderen, in 
de politiek. Mensen worden tot mannen óf vrou
wen gemaakt, van elkaar afhankelijk, met elk een 
apart gedrag en een aparte maatschappelijke rol 
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en positie. Nog altijd worden vrouwen geacht het 
huishoudelijke en verzorgende werk te doen, de 
kinderen op te voeden, terwijl mannen het meren
deel van het betaalde werk doen . Zij bezetten de 
hogere posities in het werk en in maatschappelij
ke organisaties. Het kapitalisme steunt ondermeer 
op deze arbeidsdeling tussen mannen en vrou 
wen . Onder druk van de vrouwenbeweging lijkt 
langzaam een zekere kentering plaats te vinden . 
De regering voert echter een beleid dat er op is 
gericht de oude situatie te handhaven, zodat vrou
wen hun ondergeschikte positie houden . 

De Nederlandse maatschappij is niet vrij van 
racisme. Migranten worden in toenemende mate 
gekonfronteerd met openlijke rassenhaat en dis
kriminatie . Dit racisme is diepgeworteld, en kwam 
al voor in de tijd dat Holland een koloniale mo
gendheid was. De ideologie dat gekleurde men
sen minderwaardig zijn , wordt zelden openlijk 
beleden, maar diskriminatie komt op vele gebie
den toch in één of andere vorm tot uiting, zoals 
blijkt uit hogere werkloosheid, slechtere huisves
ting en slechtere rechtspositie. 

Nederland is ook heel wat minder demokratisch 
dan het vaak lijkt. Parlement en regering hebben 
geen kontrole over de belangrijkste ekonomische 
machten, terwijl de zeggenschap van het parle
ment over de militaire macht volstrekt onvoldoen
de is . Veel essentiële zaken zijn geheim, worden 
binnenskamers geregeld . Wel wordt de parlemen
taire demokratie opgevoerd als legitimatie om 
verzet tegen besluiten, die de bestaande machts
ongelijkheid in stand houden of versterken, als 
'ondemokratisch' van de hand te doen . Zo pro
beert men, kort voor de verkiezingen, plaatsing 
van nog meer kernwapens en uitbreiding van 
kernenergie door te zetten , tegen een meerder
heid van de bevolking in. Er wordt meer óver en 
vóór dan dóór mensen zelf besloten . 
Met de zeggenschap van mensen zelf over hun 
eigen woon-, leef- en werksituatie is het vaak 
slecht gesteld. De overheid stelt zich daarbij veelal 
op als beschermer van de gevestigde orde. Het is 
geen overheid 'van ons allemaal' , maar in toene
mende mate een burokratische moloch , die zich 
op steeds infamer wijze kontrolerend opstelt ten 
opzichte van haar 'onderdanen '. 

AI deze problemen zijn geen toeval, maar ko
men voort uit de op ongelijkheid gebaseerde, ka
pitalistische, patriarchale, racistische en autoritai
re struktuur van deze maatschappij. Het beleid 
van de regering is er, op een voor Nederlandse 
verhoudingen ongekende harde wijze, in de afge
lopen jaren op gericht geweest de werkelijke 
machthebbers ter wille te zijn . Daardoor is de on 
derdrukking en maatschappelijke ongelijkheid 
aanzienlijk versterkt. 

• 2 Vrijheidslievend socialisme 

De PSP gaat uit van de principiële gelijkwaardig-

262 

heid van alle mensen, en streeft vanuit die ge
dachte naar een vr ijheidslievend socialisme. Naar 
een samenleving die ontstaat door het opheffen 
van alle uitbuiting en onderdrukking die voort
vloeien uit kapitalisme, patriarchaat, racisme en 
militarisme. Een samenleving waar het uit is met 
de macht van een paar grote ondernemingen over 
de ekonomie. Waar niet wordt geproduceerd om 
de winst, maar voor de maatschappelijke behoef
te . Waar bezit en beheer van de produktiemidde
len in handen van de gemeenschap zijn . De hoofd
lijnen van de ekonomische ontwikkeling moeten 
door het parlement vastgesteld worden . In bedrij 
ven en instellingen beslist het personeel zelf over 
de gang van zaken (arbeiderszelfbestuur). Socia
lisme betekent voor de PSP niet een maatschappij 
als in de Sovjet-Unie of China. De meeste produk
tiemiddelen zijn daar in handen van de staat, maar 
de staat is daar in handen van een kleine minder
heid. Een werkelijke demokratie, zowel op ekono
misch als politiek gebied, ontbreekt. Vrouwen 
hebben er vaak wel betaald werk, maar het verzor
gende en huidhoudelijke werk komt vrijwel uit
sluitend op hun schouders neer. De onderdruk
king van homoseksualiteit neemt er harde vormen 
aan . Ook wordt, met name in de Sovjet-Unie, het 
van oudsher aanwezige anti -semitisme in stand 
gehouden. 

Voor de PSP gaat het juist om een radikale de
mokratisering en feminisering van de hele maat
schappij . Het gaat er niet alleen om afte rekenen 
met het privé-bezit van de produktiemiddelen, 
maar ook met de huidige arbeidsdeling tussen 
arbeiders en de verdeling van betaalde en onbe
taalde arbeid tussen mannen en vrouwen . Dan 
zullen mannen net zo goed bij het verzorgen en 
opvoeden van kinderen betrokken zijn als vrou 
wen . Alle arbeid - betaalde, vrijwillige en huis
houdelijke - zal evenredig verdeeld zijn. Ieder 
mens moet verzekerd zijn van een zelfstandig be
staan, recht hebben op zelfbeschikking oven eigen 
lijf en leven, seksuele voorkeuren vrij kunnen ont
ploo ien . De PSP wil een maatschappij waarin min
derheden niet verdrukt of geminacht worden ; een 
maatschappij zonder racisme, fascisme, anti -se
mitisme, homohaat en seksisme; een maatschap
pij waar mensen uit verschillende kulturen naast 
elkaar en met elkaar leven . 
De PSP wil een open en demokratische samenle
ving. Het gaat erom dat mensen zelf zeggenschap 
krijgen over hun eigen leef-, woon- en werksitua 
tie . Daarvoor moeten nieuwe demokratische vor
men worden ontwikkeld : organen van basisde
mokratie in buurten, bedrijven en instellingen die 
zoveel mogelijk hun eigen zaken beheren. Daar
naast moeten rechtstreeks gekozen parlementaire 
organen beslissen over de hoofdlijnen van de 
maatschappelijke ontwikkeling . Een zekere span
ning tussen parlementaire demokratie en basis
demokratie is daarbij onvermijdelijk. Die spanning 
is tegelijk een middel tegen verstarring. De PSP 
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keert zich tegen een 'sterke', autoritaire staat. Vol
ledige openbaarheid van het optreden van de 
overheid, demokratisering van ambtelijke instel
lingen en tegengaan van machtskoncentraties 
binnen de overheid, zijn daarvoor belangrijke 
voorwaarden. De overheid behoort niet de geves
tigde orde te beschermen, maar juist die groepen 
die in de knel dreigen te komen . 
De PSP wil een ontwapende wereld, waarin ge
weid niet meer als middel ter oplossing van kon
flikten aanvaard wordt en waarin vreedzame rela
ties tussen mensen bestaan. Een rechtvaardige 
internationale ekonomische ordening, solidariteit 
en gelijkwaardigheid tussen de volkeren is daarbij 
van groot belang. De schrijnende ongelijkheid op 
wereldschaal tussen Noord en Zuid moeten wor
den opgeheven, de militaire blokken ontbonden 
en alle wapens uitgebannen. Onderdrukking en 
uitbuiting kunnen, als het er op aan komt, niet 
zonder geweld. Alleen in een wereld, waar alle 
vormen van strukturele onderdrukking zijn opge
heven, is geen geweld. 
Op dit moment dreigen (kern)wapens zelfs de 
gehele mensheid te vernietigen. De kernwapens 
de wereld uit helpen, om te beginnen uit Neder
land, is dan ook nog steeds een van de belangrijk
ste taken waar we voor staan . De PSP vindt dat 
we moeten ophouden oorlogsvoorbereiding als 
normaal menselijk gedrag te zien. De PSP kiest 
voor onmiddellijke, eenzijdige ontwapening, als 
enige reële weg om de verstarring in de wapen
wedloop tussen de militaire blokken te doorbre
ken: bijvoorbeeld door het verwijderen van de 
kernwapens, uittreden uit de NAVO, afschaffen 
van het leger. De risiko's van zo'n stap zijn aan
zienlijk kleiner dan de risiko's van de steeds verder 
op hol geslagen bewapening. 

• 3 Naar een socialistische samenleving 

Een maatschappij zonder geweld en uitbuiting 
komt er niet vanzelf. Degenen die de macht heb
ben of belang hebben bij de huidige verdeling 
van werk en inkomen, zullen die macht niet vrij
willig afstaan. Daarom moet daarvoor strijd wor
den gevoerd. Niet om de macht in handen van 
een nieuwe bevoorrechte groep te brengen, maar 
juist in handen van alle mensen samen. Die strijd 
kan alleen met sukses gevoerd worden als deze 
geweldloos is en aktief wordt ondersteund door 
een grote meerderheid van de bevolking . Dat ver
eist een langdurig proces van bewustwording en 
machtsvorming van onderop. Gelukkig zij er al 
veel mensen die in verzet komen tegen de bewa
pening, tegen onderdrukking van mensen, tegen 
de vernietiging van het milieu. 
In de·Derde Wereld wist een aantal volkeren zich 
te bevrijden van de koloniale onderdrukkers en 
vechten andere volkeren tegen de neo-koloniale 
onderdrukking. In West-Europa, en ook daarbui-
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ten, is een krachtige vredesbeweging opgebouwd 
die zich keert tegen de verdergaande wapenwed
loop. In Oost-Europa proberen oppositiegroepen 
te komen tot demokratisering van de maatschap
pij. In Nederland zijn talloze mensen aktief in ak
tiegroepen, organisaties en bewegingen. Deze 
demokratische machtsvorming van mensen zelf 
in progressieve en linkse bewegingen vormt de 
belangrijkste kracht om maatschappelijke veran
deringen af te dwingen. Zij zijn ook essentieel in 
het verzet tegen het regeringsbeleid . De bestaan
de machtsverhoudingen zijn niet onveranderlijk. 
Het is dit besef dat in tal van akties tot uitdrukking 
komt. Zij leveren tegelijk een bijdrage aan de ver
dere bewustwording over de werkelijk machtsver
houdingen in deze maatschappij . 

Het is uitgesloten dat de noodzakelijke struktu
rele veranderingen alleen via een parlementaire 
meerderheid kunnen worden afgedwongen. Daar
voor onttrekken de belangrijkste maatschappelij
ke machten, bijvoorbeeld de ekonomische en mi
litaire, zich te zeer aan de parlementaire besluit
vorming. Een werkelijk demokratische maat
schappelijke ordening, zoals de PSP die wil, kan 
natuurlijk niet van bovenaf opgelegd worden. Die 
is gebaseerd op de demokratische machtsvor
ming van mensen zelf, in buurten en bedrijven, in 
vrouwen- en vredesbeweging, enzovoort. Daarom 
legt de PSP haar hoogste prioriteit bij het verster
ken van linkse sociale bewegingen, die gestalte 
geven aan de tegen machtsvorming van onderop. 
De vraag onder welke voorwaarden het zinvol is 
om regeringsdeelname na te streven, is daarvan 
afgeleid. Voor de PSP is het essentieel dat gebro
ken wordt met kapitalisme, patriarchaat, racisme 
en bewapening. Dat kan alleen als er voldoende 
maatschappelijke basis is voor het doorvoeren 
van vergaande strukturele veranderingen én een 
meerderheid van de bevolking zich daarvoor ak
tief wil inzetten. 
Een linkse regering, zoals de PSP die voorstaat, 
moet zich inzetten voor: 

radikale demokratisering en openheid van de 
maatschappij op alle nivo's; 
de ekonomie onder kontrole van de gemeen
schap; 
ontwapening en een daadwerkelijke anti-impe
rialistische politiek; 
bestrijding van diskriminatie en racisme. Gelij
ke rechten voor Nederlandse en buitenlandse 
ingezetenen ; 
stopzetting van het verspillen van grondstof
fen en energiebronnen en daarmee de aantas
ting van het milieu; 
drastische herverdeling van alle betaalde en 
onbetaalde arbeid en ekonomische zelfstan
digheid voor iedereen . 

Een linkse regering, die de politieke wil heeft 
om aan deze politiek gestalte te geven, kan een 
enorme stimulans betekenen voor de strijd van 
mensen zelf voor ontwapening en zeggenschap 
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over de eigen situatie, en tegen diskriminatie en 
onderdrukking. Elkaar ondersteunend kunnen 
linkse bewegingen en partijen en zo'n regering op 
deze manier de noodzakelijke veranderingen tot 
stand brengen en de weerstanden van de huidige 
machthebbers overwinnen . 

Deze situatie lijkt nog ver weg. Voor veel linkse 
mensen zijn de ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren weinig bemoedigend. Op veel gebieden is 
links in een verdedigende positie gedrongen en 
moet er opgekomen worden voor behoud van het 
bestaande. Soms gaat dat met sukses, vaak ook 
niet. Materieel heeft een groeiende groep men
sen, door de ekonomische krisis en de bezuini
gingspolitiek, steeds minder ruimte voor essen
tiële levensbehoeften, laat staan voor 'leuke din
gen'. Kruisraketten en kerncentrales dreigen er, 
ondanks massaal verzet, toch te komen. Op kultu
reel en ideologisch gebied is links ook in een soort 
krisis geraakt. Doordat links zich koncentreert op 
verdediging van bestaande verworvenheden, lij
ken verderreikende idealen naar de achtergrond 
gedrongen te zijn. Linkse politiek is er echter niet 
in de eerste plaats om het bestaande te behouden, 
maar om het bestaande te veranderen. De PvdA, 
verreweg de grootste progressieve partij, is de 
laatste jaren in strategisch opzicht naar rechts 
opgeschoven. Zij kiest vóór een sterk leger, bin
nen de NAVO, mét 1 of 2 atoomtaken. Zij kiest 
steeds meer voor 'versterking van de markt' in 
plaats van socialisatie van produktiemiddelen. 
Aan drastische arbeidstijdverkorting en afschaf
fing van het kostwinnersbeginsel wordt slechts 
lippendienst bewezen. In de praktijk kiest de PvdA 
voor een zeer geleidelijke arbeidstijdverkorting 
en vóór handhaving van het kostwinnersbeginsel, 
bijvoorbeeld in de tweeverdienerswet en in de 
sociale zekerheid. De voor buitenlanders uiterst 
diskriminerende Wet Arbeid Buitenlandse Werk
nemers wordt door de PvdA gesteund. Niet voor 
niets kiest de PvdA uitdrukkelijk voor een koalitie 
met het CDA, of desnoods VVD, bóven een koalitie 
met partijen ter linkerzijde, zelfs als er een pro
gressieve meerderheid zou bestaan . Door deze 
opstelling en de voorwaarden die de PSP stelt 
aan het beleid van een linkse regering, is deelna
me van de PSP aan een te vormen regering in de 
huidige situatie uitgesloten. De PSP wil een krach 
tige oppositie-politiek voeren door enerzijds radi
kale alternatieven te ontwikkelen en te bundelen 
en anderzijds aktief mee te denken en te doen met 
breed gesteunde maar minder radikale initiatie
ven . 
De PSP staat open voor radikale standpunten en 
blijft die meehelpen ontwikkelen en in het parle
ment naar voren brengen. Daarnaast wil de PSP 
met initiatieven komen op wezenlijke terreinen 
waarop breed ondersteunde bewegingen aktief 
zijn, om zo op korte termijn een deel van de ver
dergaande eisen van de PSP bereikbaar maken . 

De bestaande parlementaire verhoudingen zijn, 
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vooral op korte termijn, niet onbelangrijk. Brede 
bewegingen, zoals de FNV en het Komitee Kruis
raketten Nee, hebben keer op keer hun hoofd ge
stoten bij de vorige koalities en in het bijzonder 
bij de huidige CDA/VVD-koalitie. Er komen onge
twijfeld meer politieke mogelijkheden als bij de 
komende verkiezingen CDA plus VVD plus 'klein 
rechts' in de minderheid komen. Als D66 niet weer 
voor rechts kiest en de PvdA zich aan haar belof
ten op dit terrein houdt, bestaat er dan een parle
mentaire meerderheid tegen bijvoorbeeld het 
plaatsen van kruisraketten en het bouwen van 
nieuwe kerncentrales. De PSP zal zich er van harte 
voor inzetten deze punten dan ook verwezenlijkt 
te krijgen. 
De PSP ziet het als één van haar taken om de PvdA 
aan haar beloften op dit soort punten te houden, 
en om haar op andere punten 'naar links' te trek
ken. Een onafhankelijke linkse opstelling en waar 
nodig oppositie, ook bij een progressieve meer
derheid in het parlement, is daarvoor noodzake
lijk. De PSP is daarbij bereid om de vorming van 
een eventueel progressief minderheidskabinet 
mogelijk te maken. Zij zal dan geen steun geven 
aan pogingen van rechts zo'n kabinet ten val te 
brengen. Belangrijker is nog het bestaan en ver
sterken van linkse sociale bewegingen. Uiteinde
lijk is de PvdA ook pas onder de maatschappelijke 
druk van de vredes- en anti-kernenergie-bewe
ging gekomen tot haar afwijzend standpunt ten 
aanzien van kruisraketten en kerncentrales . 
Het mobiliseren en aktiveren van mensen voor 
verdergaande doeleinden, en het vertalen daar
van in het parlement, blijft dan ook hoofdpunt 
van politiek voor de PSP. 
De PSP kan, wil en hoeft dat gelukkig niet alleen 
te doen. Op allerlei strijdterreinen zijn radikale 
bewegingen aktief, en willen ook andere partijen 
opkomen voor verdergaande doelen. De PSP 
streeft in dergelijke gevallen naar samenwerking 
met die bewegingen en partijen om gezamenlijk 
te werken aan een steeds krachtiger maatschap
pelijke (tegen)machtsvorming. Op deze wijze kan 
de PvdA, en ook andere gematigd progressieve 
(massa-)organisaties, onder druk worden gezet 
om de diskussie op deze verdergaande punten 
van strukturele maatschappijverandering aan te 
gaan. Zo kan voorkomen worden dat de strijd van 
progressieve (massa-)bewegingen bij bijvoor
beeld een PvdA/CDA-koalitie ingekapseld en afge
remd wordt. 
De PSP staat open voor samenwerking op deelge
bieden met elke partij en beweging, binnen en 
buiten het parlement, die samen met haar wil 
strijden voor de door haar beoogde veranderin
gen. Dat wil niet zeggen dat deze bewegingen 
en/of partijen dan ook letterlijk moeten instem
men met de eisen zoals die in dit programma 
geformuleerd zijn. Van de thans in de Tweede 
Kamer vertegenwoordigde partijen ligt samen
werking met PPR en CPN het meest voor de hand. 
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• 4 De PSP in het parlement 

Het werk van de PSP in het parlement ligt in het 
verlengde van deze algemene politieke opstelling 
van de PSP. Aan de ene kant brengt de PSP in het 
parlement socialistische alternatieven naar voren, 
tegen de heersende ideologie in, om zo duidelijk 
te maken dat een werkelijk links beleid wel dege
lijk uitvoerbaar is, als de politieke wil ertoe aanwe
zig is. Zij laat het geluid van de tegenbeweging op 
principiële wijze in het parlement horen, ook van 
de radikale delen van die beweging, die door ve
len verguisd en verdacht gemaakt worden. Aan 
de andere kant komt de PSP in het parlement ook 
op voor kleine verbeteringen en tegen verslechte
ringen voor de mensen die door de maatschappe
lijke orde in de verdrukking komen, in de overtui
ging dat de steun voor verdergaande doeleinden 
voor een belangrijk deel gevoerd wordt door het 
behalen van (deel)suksessen op korte termijn . De 
PSP probeert dit te doen door zich te verbinden 
met degenen die hiertegen in aktie komen, door 
de buitenparlementaire druk om te zetten in parle
mentaire resultaten. 

Ekonomie 

• 5 De huidige ekonomische orde is een wan
orde. Massale werkloosheid, toenemende armoe
de bij grote groepen mensen, achterstelling van 
vrouwen, produktie die meer door de winst dan 
door maatschappelijke behoefte bepaald wordt, 
verspilling van grondstoffen en energie, vervui
ling van het milieu, bewapeningswedloop en uit
buiting van de Derde Wereld . Deze ekonomische 
problemen worden in belangrijke mate veroor
zaakt door de kapitalistische produktiewijze. De 
ongerijmdheden waartoe het winststreven van 
partikuliere ondernemingen als bepalende ekono
mische faktor leidt, zijn talloos: terwijl vele men
sen werloos zijn , wordt de werkdruk opgevoerd. 
Terwijl miljarden aan bewapening worden uitge
geven, ontberen talloze mensen zelfs de meest 
elementaire levensbehoeften . Nederland impor
teert op grote schaal veevoer uit landen met een 
grote hongersnood, en zit zelf met melkplassen 
en mestoverschotten. Het zijn maar een paar 
voorbeelden. 
Hoewel de overheid een grote bemoeienis heeft 
met de ekonomie is er geen sprake van demokra
tische besluitvorming . Arbeiders hebben nauwe
lijks zeggenschap. Het parlement in feite ook niet, 
zelfs niet als er voor miljoenen aan gemeen
schapsgeld in een bedrijf is gestopt. RSV was 
geen geval apart, maar slechts één van de zovele. 
Jaarlijks worden vele miljarden steun aan het be
drijfsleven gegeven, ongericht en zonder demo
kratische kontrole . Deze steun is door de huidige 
regering nog fors opgevoerd . In samenhang met 
de grote bezuinigingen en loonmatiging heeft dat 
er wel voor gezorgd dat de winsten van vooral de 

265 

grote exporterende bedrijven sterk zijn gestegen. 
Tot een evenredige toename van de investeringen 
heeft dat niet geleid. De multinationale onderne
mingen kopen liever bedrijven in het buitenland 
op, met name in de Verenigde Staten . Door de 
dalende koopkracht hier kwamen de kleinere be
drijven, die vooral produceren voor de binnen
landse afzet, in de verdrukking , terwijl het meren
deel van de werkgelegenheid juist in deze sektor 
is gekoncentreerd. 
Ook op andere manier werkt de overheid aan een 
'versterking van de markt', in navolging van de 
kommissie-Wagner: privatisering van overheids
bedrijven zoals de postgiro, eenzijdige toepassing 
van het profijtbeginsel en deregulering. Dit laatste 
heeft niet tot minder burokratie geleid, wel tot 
aantasting van werknemersrechten en milieu be
schermende maatregelen. Het invoeren van nieu
we technologieën wordt overgelaten aan de werk
gevers, terwijl de overheid volstrekt kritiekloos 
subsidies verstrekt. De gevolgen voor de werkge
legenheid, de kwaliteit van de arbeid en het rnaat
schappelijk leven in het algemeen moeten kenne
lijk maar op de koop toe worden genomen. Dit 
overheidsbeleid lost de ekonomische problemen 
niet op, maar versterkt eerder de werking van het 
kapitalisme, en daarmee de ongelijkheid en uit
buiting van mens en milieu. 

De PSP wil een ekonomie, waarbij de produktie 
is gericht op het vervullen van maatschappelijke 
behoeften, ekologisch verantwoord is en niet is 
gebaseerd op uitbuiting van de Derde Wereld . 
Dat kan alleen bij een andere ekonomische orde
ning, waar niet langer ongelijke eigendomsver
houdingen, het maken van winst, konkurrentie en 
geheimhouding centraal staan, maar juist ge
meenschappelijk bezit van de produktiemiddelen , 
demokratische besluitvorming, openbaarheid en 
samenwerking . De PSP wil een zo gedecentrali
seerd mogelijk socialisatie van de produktiemid
delen, dat wil zeggen dat ze, met invoering van 
arbeiderszelfbestuur, eigendom worden van het 
rijk, provincie, gemeente of buurt, al naar gelang 
de omvang en het belang van de betreffende pro
duktie. De produktie moet gericht zijn op het ver
vuilen van maatschappelijke behoeften . Dat kan 
door te voldoen aan een ekonomisch plan, dat zo 
gedecentraliseerd mogelijk wordt vastgesteld. 
Landelijk worden de grote lijnen van het plan vast
gesteld, terwijl regionaal en plaatselijk een ver
dere invulling en aanvulling voor de op de regio 
afgestemde produktie kan worden gemaakt. Zo'n 
plan moet niet erg gedetailleerd zijn, maar is voor
namelijk bedoeld voor een maatschappelijke toet
sing en richtinggeving van de gewenste produk
tie. Binnen de kaders van zo'n plan bestaat een 
vergaande autonomie voor de bedrijven en instel
lingen, waarbinnen volledige demokratie bestaat 
(zelfbeheer) en een volledige openbaarheid van 
bedrijfsgegevens ook voor de 'buitenwacht' is 
gegarandeerd. De keuze van leveranciers kan bij-
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voorbeeld vrij worden gelaten. De wijze van prijs
vorming moet wel - met marges om een zekere 
differentiatie mogelijk te maken - in het plan wor
den opgenomen. Ook zal er een maatschappelijke 
toetsing moeten kunnen plaatsvinden of de pro
duktiemiddelen wel naar behoren beheerd wor
den. 
Een demokratisch georganiseerde ekonomie is 
ook een belangrijke voorwaarde om te komen tot 
een ekologisch verantwoorde ekonomie. Het 
wordt steeds duidelijker dat het volstrekt onver
antwoord is om op de huidige manier door te 
produceren. Zure regen, bodemverontreiniging, 
aantasting van de vruchtbaarheid van landbouw
gronden en drinkwaterkwaliteit stellen ons voor 
de noodzaak van zeer ingrijpende maatregelen. 
De PSP wijst daarom een ekonomisch beleid dat 
zich enkel en alleen richt op meer ekonomische 
groei als middel om uit de werkloosheidsproble
men te komen af. Ekonomische groei kan nooit 
een doel op zich zijn. Meer zinvolle produktie is 
wenselijk, maar aan de andere kant moet allerlei 
onnodige en schadelijke produktie worden afge
schaft. De PSP is geen voorstander van een alge
mene verhoging van de partikuliere konsumptie, 
maar voor meer kollektieve voorzieningen, bij
voorbeeld stimulering van het openbaar vervoer 
ten koste van het partikulier autobezit. Op korte 
termijn is een stimulerend overheidsbeleid goed 
te verenigen met een verantwoord milieubeleid 
door gerichte investeringen in energiebesparing, 
schone energie, milieubescherming en dergelijke. 
Op langere termijn moet het ekonomisch systeem 
zo ingericht zijn dat ekonomische groei niet, zoals 
in het kapitalisme, een essentiële drijfveer vormt. 
De PSP wijst een internationale arbeidsverdeling 
met in het Westen hoog-technologische produktie 
en in de Derde-Wereldlanden vooral eenvoudige 
produktie af, maar wil juist naar diverse produktie
strukturen, zowel hier als daar, afgestemd op de 
regionale behoeften. Technologische vernieuwin
gen moeten niet ten dienste staan van onderne
mers en bestuurders, maar van iedereen. Een 
beheerste en gerichte invoering is daarvoor no
dig, dit wil zeggen vroegtijdige en volwaardige 
invloed van werknemers al in de ontwikkelingsfa
se, en garanties tegen misbruik en aantasing van 
de privacy bij informatika-toepassingen . 

De PSP beseft dat zo'n andere, op solidariteit 
gebaseerde ekonomische ordening alleen tot 
stand kan komen als die gedragen wordt door 
machtsvorming aan de basis. Wettelijke maatre
gelen en makro-ekonomische beleidsinstrumen
ten alléén leiden niet tot een demokratische, so
cialistische ekonomie. Versterking van de machts
positie van arbeiders en groepen die buiten de 
betaalde arbeid worden gehouden tegenover de 
ekonomische machthebbers, staat daarom voor 
de PSP voorop. Daarnaast moet ook op korte ter
mijn gewerkt worden aan een verandering van de 
produktie-struktuu r. 
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• 6 Daarom wil de PSP: 
1. Opstelling van een globaal landelijk ekono

misch plan waarin de gewenste ontwikkeling 
in de produktie-sfeer wordt aangegeven. 
Sektorplannen en regelingen voor steunver
lening worden hier aan getoetst. Afschaffing 
van de ongerichte en ongekontroleerde over
heidssteun aan het bedrijfsleven, zoals via 
de WIR. Bij gerichte steunverlening zeggen
schap en kontrole over de gemeenschapsgel
den door werknemers(organisaties) en over
heid. 

2. Een gericht investeringsprogramma van de 
overheid zelf in met name energiebesparing, 
ontwikkeling schone energie, milieubescher
mende technologie, bodemsanering, open
baar vervoer, onderwijs- en scholingsvoor
zieningen, kinderopvang, stadsvernieuwing 
en sociale woningbouw. 

3. Nationalisatie en onder arbeiderskontrole 
brengen van de banken, verzekeringsmaat
schappijen, pensioenfondsen en grote han
dels- en transportondernemingen. Socialisa
tie van om te beginnen de belangrijkste on
dernemingen in de andere sektoren van de 
industrie en kommerciële dienstverdeling. 
Geen privatisering van overheidsbedrijven. 

4. De exploitatie van de bodemschatten volle
dig onder gemeenschapskontrole. De win
sten hierop komen volledig aan de gemeen
schap toe. 

5. Omvorming van de wapenindustrie tot civie
le industrie, voorzover mogelijk, anders slui
ting. 

6. Opheffing van de BV en CV als rechtsvorm 
voor bedrijven. Volledige openbaarheid inza
ke eigendomsverhoudingen van bedrijven . 
Aandelen aan toonder worden afgeschaft 
ten gunste van aandelen op naam, die pas 
na registratie in openbare registers overge
dragen kunnen worden. Openbaarheid van 
bedrijfsgegevens. Op termijn opheffing van 
patenten. Akkountants in overheidsdienst, 
met rapportage aan overheid en werkne
mers. 

7. Vervanging van de Wet op de Onderne
mingsraden door een Wet op de Personeels
raden. Personeelsraden krijgen inzage in alle 
bedrijfsgegevens en het recht op bindend 
advies inzake alle bedrijfsbeslissingen, met 
name ook bij benoeming van de direktie, 
investeringsbeslissingen, ontwikkeling en 
invoering van nieuwe technologieën. Stimu
leren van arbeiders-zelfbestuur. Socialisatie 
van een bedrijf op verzoek van het personeel. 

8. Een prijspolitiek die er op is gericht de prijzen 
meer in overeenstemming te brengen met 
de maatschappelijk kosten, bijvoorbeeld 
door heffingen op basis-chemikaliën en me
talen, en afschaffing van BTW op arbeid in 
de bouwen dienstverlenende bedrijven. 
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9. Behoud van maatschappelijk waardevolle 
industrietakken die geheel dreigen te ver
dwijnen door vaststelling van een minimaal 
gewenste omvang en beschermende maatre
gelen. Invoering van een Wet Bedrijven in 
Moeilijkheden om onnodige bedrijfssluitin
gen te voorkomen. 

10. Ondersteuning van kleinschalige, demokrati
sche mens- en milieuvriendelijke bedrijven 
en initiatieven. Bescherming van kleine de
tailhandel tegen grootwinkelvestigingen. 
Meer avondwinkels. 

11. Een algeheel verbod op kasino's. 
12. Demokratisering van de regionale ontwikke

lingsmaatschappijen en oprichting daarvan 
in alle provincies. Deze ontwikkelingsmaat
schappijen dienen de oprichting van klein
schalige, demokratische en milieuvriendelij
ke bedrijven te bevorderen. Rechtstreekse en 
uitgebreidere steun aan regio's met een extra 
hoge werkloosheid. Vestiging van nieuwe 
(takken van) rijksdiensten in die regio's. Géén 
verplaatsing van bestaande rijksdiensten. 

13. Volledige stakingsvrijheid. Invoering van 
nieuwe technologieën moeten onderdeel 
uitmaken van de CAO-onderhandelingen. 

Arbeid en inkomen 

• 7 Onder druk van de massale werkloosheid 
is het de regering en de ondernemers gelukt 
scherpe bezuinigingen door te voeren, lonen te 
matigen, het arbeidstempo op te voeren en de 
rechtspositie van het personeel te verslechteren, 
onder meer door 'fleksibilisering': afroepkontrak
ten, tijdelijk werk, thuiswerk enzovoort. Vrouwen 
worden op vele manieren van de arbeidsmarkt 
verdreven: de tweeverdienersmaatregelen, het 
gebrek aan kinderopvang en de psychologische 
oorlogsvoering van gezinsdenkers die vinden dat 
bij een krappe arbeidsmarkt vrouwen voor man
nen moeten wijken. Het recht op uitkering of loon 
van jongeren wordt hen stelselmatig afgepakt. Zo 
wordt hen de kans op een zelfstandig bestaan 
steeds meer ontnomen. Als de niet-geregistreerde 
werkloosheid meegerekend wordt, zoekt nu ruim 
een miljoen mensen een baan. Vooral jongeren, 
vrouwen en migranten zijn hiervan de dupe. 
Bij de sociale zekerheid, waar EG-richtlijnen for
meel verplichten tot gelijkberechtiging van man
nen en vrouwen, wordt juist het gezinsdenken 
verder ingevoerd - nu ook in niet-traditionele sa
menlevingsvormen. Intussen wordt de discipline
ring van werklozen versterkt. Door verhalen dat 
het hun eigen schuld is dat ze werkloos zijn, door 
het handhaven van de vernederende en onzinnige 
plicht te solliciteren naar banen die er niet zijn, 
door de. burokratische rompslomp en tegenwer
king als ze voor zichzelf zinvol werk willen begin
nen . Anderzijds is er een toenemende druk op 
werklozen om verplicht 'vrijwilligerswerk' te doen. 
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Veel onbetaald werk is van groot belang voor de 
maatschappij, maar wordt sterk ondergewaar
deerd. Maar zonder al dat werk, waarvan het 
meeste nog steeds door vrouwen wordt gedaan, 
zou de maatschappij niet kunnen funktioneren. 
Het is hard nodig de heersende arbeidsmoraal, 
die er vaak op neer komt dat mensen zonder be
taald werk nauwelijks als volwaardig worden ge
zien, te bestrijden. Daarnaast dient waar maar 
enigszins mogelijk vrijwilligerswerk dat van groot 
belang is voor de maatschappij, omgezet te wor
den in betaald werk. Dit dient bij voorrang te ge
beuren in die sektoren waar door uitstoot van 
beroepskrachten ten gevolge v:m de bezuinigin
gen het vrijwilligerswerk - noodgedwongen -
een grote vlucht heeft genomen. 

In deze konsumptiemaatschappij wordt waarde
ring eigenlijk alleen maar in geld uitgedrukt. 
Waardering voor arbeid wordt uitgedrukt in de 
hoogte van het inkomen dat ermee verworven 
kan worden. Daar zijn enorme verschillen in en de 
laatste tijd worden de verschillen alleen maar gro
ter in plaats van kleiner. De winst-inkomens zijn 
sterk gestegen. Hogere inkomens zijn er vaak op 
vooruit gegaan. Daarentegen is op de uitkeringen 
waanzinnig gekort: een reëel koopkrachtverlies 
voor de minima van minstens 10 procent, en voor 
sommige WAO-uitkeringen zelfs 25 procent. 
Terwijl juist voor de lagere inkomensgroepen de 
vaste (woon)lasten sterk zijn gestegen. De herzie
ning van het stelsel van sociale zekerheid komt 
neer op een afbraak ervan. Bovendien is het stel
sel nog veel ingewikkelder geworden. Er wordt 
steeds meer gekeken of, en met wie, iemand sa
menwoont (gezinstoeslagenwet, voordeurdelers
maatregel) . Dat brengt een nog sterkere en vol
strekt onaanvaardbare kontrole op het privé-leven 
van uitkeringsgerechtigden met zich mee, zoals 
menige bijstandsvrouw al heeft moeten ervaren. 

Deze politiek leidt tot een driedeling in de maat
schappij: een kleine toplaag van bezitters en be
slissers, een laag van mensen met een vaste baan 
en redelijk inkomen, en een groeiende laag van 
vooral vrouwen, jongeren, migranten en uitke
ringsgerechtigden zonder (volwaardige) baan, en 
vrijwel of geheel zonder inkomen. De toenemen
de, ongekontroleerde automatisering werkt deze 
ontwikkeling verder in de hand door de arbeids
uitstoot en verschraling van funkties die daarmee 
deels gepaard gaat. 
De PSP vindt dit een buitengewoon gevaarlijke en 
onrechtvaardige ontwikkeling. Om die te keren 
zijn er juist in die 'derde laag' krachtige belangen
behartigings-organisaties nodig. De vakbewe
ging, die een organisatie van en voor mensen 
met vast werk dreigt te worden, zal daadwerkelijk 
moeten opkomen voor de baanlozen. Door baan
loze mensen worden alternatieven ontwikkeld en 
in praktijk gebracht, die niet alleen van belang zijn 
voor de baanloze mensen zelf, maar voor de hele 
maatschappij en dus ook voor mensen die (nu 
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nog) wel een baan hebben. 
De PSP wil naar een solidaire, klassen loze, 

maatschappij. Waarin mensen zelfstandig hun 
leven kunnen inrichten. Waar mensen vrij met 
elkaar relaties kunnen aangaan, zonder dat dit tot 
ekonomische afhankelijkheid leidt. Waar mensen 
zélf zeggenschap hebben over hun eigen arbeid. 
Waar ieder mens recht heeft op maatschappelijk 
zinvol, volwaardig en betaald werk. Waarin al het 
maatschappelijk noodzakelijke werk - betaald, 
vrijwillig en huishoudelijk - evenredig is verdeeld 
tussen mannen en vrouwen. En waarin iedereen 
een ongeveer even hoog, zelfstandig inkomen 
heeft. Dat betekent dat de PSP streeft naar een 
maatschappij waarin in beginsel iedereen naar 
vermogen bijdraagt aan de maatschappelijk 
noodzakelijke arbeid, met een vergaande loskop
peling van arbeid en inkomen. 

Op kortere termijn wil de PSP dat in ieder geval 
het recht van een ieder op een eigen, zelfstandig 
minimum-inkomen wordt gerealiseerd. Dat kan 
door uitbreiding van de bijstandswet tot een recht 
op een gegarandeerde minimum-uitkering voor 
iedereen die niet anderszins al een inkomen uit 
arbeid of uitkering heeft. 
Zo'n recht op een zelfstandig inkomen voor ieder
een is een essentiële voorwaarde om het kostwin
nersbeginsel volledig af te kunnen schaffen. De 
PSP vindt het onwenselijk dat tegenover zo'n mi
nimum-uitkering ook een arbeidsplicht staat. 
Invoering van een zelfstandig inkomen voor ieder
een, geeft individuen wel meer vrije keuzemoge
lijkheden, maar tast de machtsongelijkheid tussen 
mensen, met name tussen mannen en vrouwen, 
nog onvoldoende aan. Daarom is het voor de PSP 
essentieel dat er een drastische herverdeling 
plaatsvindt van de arbeid, zowel de betaalde als 
de onbetaalde. Een snelle, drastische arbeidstijd
verkorting (ATV) tot 25 uur per week is daartoe 
een noodzakelijk voorwaarde. 
Daarnaast is een 25-urige werkweek ook essen
tieel om op afzienbare termijn een eind te maken 
aan de massa-werkloosheid. Want zelfs bij een 
hogere ekonomische groei, en een ATV tot bij
voorbeeld 32 uur in 1990 zoals PvdA en FNV wil
len, zal er dan nog steeds een massale werkloos
heid van veel meer dat een half miljoen mensen 
bestaan. De PSP acht de strijd voor zo'n drastische 
ATV niet alleen een taak voor de vakbeweging. 
Juist de mensen die nu buiten het betaalde ar
beidsproces staan, en dus buiten de CAO-onder
handelingen, hebben er alle belang bij. Daarom 
wil de PSP een wettelijke regeling voor ATV, waar
bij de belangen van juist die groepen worden be
nadrukt. Zo'n wet kan bovendien de positie van 
de vakbeweging versterken bij de konkrete invoe
ring van de ATV per bedrijf(stakL net zoals de wet 
op het minimumloon dat doet bij de loononder
handelingen. 
De PSP wil dat de inkomensverschillen drastisch 
worden verkleind. Met name de minima moeten 
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sterk worden opgetrokken. Om al deze voorstellen 
te betalen, is het niet nodig dat de ATV gepaard 
gaat met 'evenredig inleveren'. Er zijn belangrijke 
'inverdieneffekten' : de premies voor werkloos
heid en dergelijke kunnen aanzienlijk dalen. Daar
naast vormen de stijging van de produktiviteit en 
de sterk gestegen winsten van ondernemingen 
belangrijke financieringsbronnen . Omdat ieder
een minstens een zelfstandig gegarandeerd mini
mum-inkomen krijgt, kunnen alle kostwinnerstoe
slagen en -regelingen worden afgeschaft. Verder 
zal er wel een drastische nivellering van de hogere 
(individuele) inkomens plaats moeten vinden. 

• 8 Daarom wil de PSP: 
1. Drastische ATV tot 25 uur per week in vier 

jaar met behoud van koopkracht voor de in
komens tot ongeveer modaal (minimum
loon plus 20 procent). Daartoe invoering van 
een raamwet die vastlegt wanneer een 25-
urige werkweerk moet zijn gerealiseerd . On
dernemingsraad en vakbeweging en plaatse
lijk georganiseerde groepen van vrouwen, 
jongeren en uitkeringsgerechtigden krijgen 
kontrole op de herbezetting. Een herbezet
ting gegarandeerd tot 100 procent. Bij de 
herbezetting in een bedrijf of instelling krij
gen reeds aanwezige deeltijdwerkers voor
rang om, zo zij dat willen, hun uren aan te 
vullen tot de nieuwe norm voor een volledige 
werkweek. Instelling van een ATV-fonds, 
waaruit met name kleinere bedrijven loon
kostensubsidies kunnen krijgen. 

2. Volledig recht op betaalde arbeid. 
3. Een regeling bij herbezetting die bevordert 

dat nieuwe banen bij voorkeur toekomen 
aan jongeren en, door middel van een kwote
ringsregeling, aan vrouwen en migranten, 
zolang er nog geen evenredige positie op de 
arbeidsmarkt bestaat. Er moet een aanmoe
digingspremie komen voor het in dienst ne
men van jongeren en langdurig werklozen . 
Afschaffing van de regelingen waarbij de 
duur van het arbeidsverleden bij ontslag als 
enig kriterium geldt. 

4. Uitgebreide mogelijkheden tot om-, her- en 
bijscholing, met name voor vrouwen die wil
len herintreden op de arbeidsmarkt. 

5. Afschaffing van het kostwinnersbeginsel in 
de sociale wetgeving. Zelfstandige rechten 
op een uitkering voor iedereen, ongeacht 
sekse, burgerlijke staat, leef- of woonvorm. 
Afschaffing van alle partner-inkomens-toet
sen en afschaffing van de voordeurdelerskor
ting. Afschaffing van de vermogenstoets in 
de bijstandswet. Uitbreiding van de bij
standswet tot een recht op een gegarandeer
de minimum-uitkering voor iedereen vanaf 
16 jaar en niet-thuiswonenden onder 16 jaar, 
die geen zelfstandig inkomen uit betaald werk, 
uitkering of andere bron hebben. Zol~ng 
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de inkomensverschillen zo groot zijn, invoe
ring van een inkomensafhankelijke kinderbij
slag, kostendekkend voor modale inkomens. 

6. Verhoging van alle minimum-uitkeringen 
met 10 procent. Het gegarandeerde mini
mum-uitkeringsbedrag dient tenminste 80 
procent van het minimumloon te bedragen. 
Minstens handhaving van het koopkrachtni
vo van de minima, ook bij een ekonomische 
teruggang. 

7. Om te beginnen weer optrekken van de WW 
en WAO tot 80 procent van het laatstverdien
de loon. Op den duur verhoging tot 100 pro
cent. Handhaving van de verdiskonteringsre
geling in de WAO. Onbeperkte duur van de 
WW. 

8. Herstel en handhaving van de koppeling van 
ambtenarensalarissen en uitkeringen aan de 
algemene loonontwikkeling. 

9. Optrekken van de minimum-jeugdlonen tot 
het normale nivo voor volwassenen. Zware 
sankties voor werkgevers die het mini
mum(jeugd)loon ontduiken. Volledige uitke
ringsrechten voor jongeren. 

10. Invoering van één pensioenvoorziening, 
waarin de AOW en de huidige pensioenrege
lingen opgaan. Fleksibele, vrijwillige pensio
nering vanaf 55 jaar, waarbij mensen dus na 
hun 65ste ook desgewenst door kunnen 
werken. 

11. Drastische vermindering van de inkomens
ongelijkheid. Opheffing van de onderwaarde
ring van handarbeid ten opzichte van hoofd
arbeid. 

12. Omzetting van vrijwilligerswerk in betaald 
werk, als er sprake is van kontraktwerk of de 
vrijwilligersaktiviteiten op initiatief van de 
overheid of werkgevers zijn ontstaan . Geen 
regionale toetsingskommissies voor vrijwilli
gerswerk met behoud van uitkering. In begin
sel is werken met behoud van uitkering toe
gestaan, als het initiatief daarvoor uitgaat 
van de werkloze zelf. Eventuele toetsing vindt 
plaats door (een kommissie benoemd door) 
de gemeenteraad. 

13. Geen verruiming van het begrip 'passende 
arbeid'. Geen verplichting tot nachtarbeid. 
Volledige vergoeding voor veilig vervoer bij 
nachtarbeid. 

14. Een verbod op kommerciële uitzendburo's. 
Vraag en aanbod van tijdelijk werk wordt 
bemiddeld door de gewestelijke arbeidsbu
ro's. 

15. Afschaffing van de sollicitatieplicht voor 
mensen met een minimumuitkering. Bij een 
WW-uitkering boven het minimumnivo wel 
een verplichting tot beschikbaarheid voor de 
arbeidsmarkt. 

16. Demokratisering van de sociale diensten en 
bedrijfsverenigingen. Vastleggen van de 
rechten van kliënten, zoals klachtenprocedu-
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res. Geen kontrole op het privé-leven van 
mensen. Geen gebruik van anonieme tips. 

17. Mensen die in deeltijd werken dezelfde rech
ten als mensen die in een volledige betrek
king werken. Geen verplichting tot deeltijd
werk voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt. 
Geen beperkende bepalingen ten aanzien 
van deeltijdbanen in de hogere funkties. 

18. Werknemers met een handikap zoveel moge
lijk integreren in gewone arbeidsverhoudin
gen. Daartoe scherpe kontrole op de naleving 
van de weer in te voeren kwoteringsregeling 
voor werknemers met een handikap. Norma
le beloning, rechtspositie, en CAO-onderhan
delingen van werknemer in de WSW. Bestuur 
in de WSW door de mensen zelf. Op termijn 
opheffing van de WSW. 

Financiën 

• 9 AI sinds 1975 wordt er een steeds scherper 
bezuinigingsbeleid gevoerd om de kollektieve 
uitgaven (overheidsuitgaven en sociale voorzie
ningen) terug te dringen, onder het motto dat het 
financieringstekort moet worden verlaagd. De 
bezuinigingen hebben de werkloosheid eerder 
vergroot. Door gebrek aan afzetmogelijkheden 
blijven de investeringen achter. Het bezuinigings
beleid is ook weinig effektief als het gaat om het 
terugdringen van het financieringstekort. Er zijn 
grote 'uitverdieneffekten': een lagere ekonomi
sche groei door de beperking van de koopkracht 
en lage investeringen, hogere uitgaven wegens 
de grotere werkloosheid. Feitelijk gaat het bij het 
bezuinigingsbeleid dan ook om het terugdringen 
van de overheid als zodanig ten gunste van het 
'vrije bedrijfsleven'. 
Volgens de PSP is het huidige tekort geen groot 
probleem. Veel belangrijker is het om greep te 
krijgen op wat er met de sterk gegroeide rentebe
talingen gebeurt. Daarom wil de PSP de banken 
en institutionele beleggers nationaliseren. Dat 
betekent niet dat het tekort onbeperkt hoog mag 
worden. De overheid besteedt tientallen miljarden 
aan schadelijke en onnutte zaken, zoals bewape
ning, ongerichte bedrijfssteun, ME-uitrustingen 
en extra gevangenissen. Daarnaast kan er op veel 
terreinen doelmatiger met gemeenschapsgelden 
worden omgesprongen. Bezuinigingen zijn zo 
geen doelstelling van beleid, maar een gevolg 
ervan. Anderzijds wil de PSP een drastische uit
breiding van bepaalde kollektieve voorzieningen. 
Die moeten gefinancierd worden uit de opbrengst 
van belastingen en premies. De laatste jaren zijn 
de premies en indirekte belastingen verhoogd, 
maar de belasting op de winsten van bedrijven 
verlaagd. Dat heeft bijgedragen tot vergroting 
van de inkomensverschillen. Het huidige systeem 
van premieheffingen maakt arbeid duur, terwijl 
kapitaal juist sterker wordt gesubsidieerd. De 
werkloosheid wordt daardoor bevorderd. De loon-
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en inkomstenbelasting kent wel een progressief 
tarief, maar de hoge inkomens profiteren juist het 
meest van een keur aan aftrekposten. Daarnaast 
zit bij die groep veel 'zwart geld'. Zo werd in 1981 
a16,5 miljard gulden aan rente-inkomsten verzwe
gen! 
Het resultaat van de indirekte belastingen is vaak 
dat bepaalde produkten te duur worden voor ie
dereen, behalve voor een rijke elite. Als de over
heid het koopgedrag wil beïnvloeden kan dat be
ter gebeuren via het bieden van alternatieven, het 
wegnemen van oorzaken, het beïnvloeden van de 
mentaliteit, waar nodig reglementering en het 
selektief toepassen van heffingen en prijsvoor
schriften teneinde de prijs meer in overeenstem
ming te brengen met de maatschappelijke kosten. 
De 'tweeverdienerswet' maakt de hoogte van de 
te betalen belasting afhankelijk van het inkomen 
van een partner, door de kostwinnerstoeslag en 
voetoverheveling. Met name vrouwen met een 
deeltijdbaan worden daarvan de dupe. Steeds 
meer worden mensen die samenwonen als een 
'gezin' beschouwd en behandeld. De staat gaat 
ook in de belastingheffing kontroleren of, en met 
wie, je samenwoont. De PSP vindt dat iedereen 
een zelfstandig inkomen behoort te hebben, en 
daar zelfstandig belasting over moet betalen. Dat 
maakt de belastingheffing ook aanzienlijk eenvou
diger, en maakt gesnuffel in privé-omstandighe
den overbodig. 

• '0 Daarom wil de PSP: 
1. Afschaffing van de tweeverdienerswet. Volle

dig zelfstandige belastingheffing per individu, 
onafhankelijk van sekse, burgerlijke staat of 
samenlevingsvorm. Belastingvrije sommen in 
de loon- en inkomstenbelasting vervangen 
door vaste kortingsbedragen die voor iedere 
belastingplichtige gelijk zijn. Voor mensen met 
een laag inkomen kan dit ertoe leiden dat zij 
netto belasting terug ontvangen. 

2. Sterkere progressie in de loon- en inkomsten
belasting. Een tarief van 100 procent op inkom
sten boven een ton. Sterke vereenvoudiging 
van de wet op de inkomstenbelasting. Beper
king van het aantal aftrekposten. Aftrekposten 
worden in het algemeen aan een maksimum 
gebonden, en bij voorkeur gegeven in de vorm 
van kortingsbedragen. 

3. Sterke verhoging van de vennootschapsbelas
ting. Tegengaan van konstrukties om de belas
ting te ontduiken, via belastingparadijzen, juri
dische vormgeving van ondernemingen, inter
ne verrekenprijzen van multinationals en der
gelijke. 

4. Verhoging van de vermogensbelasting, en 100 
procent suksessierechten boven een belasting
vrije voet. 

5. Afschaffing van de BTW-heffingen, om te be
ginnen, op primaire levensbehoeften als voe
ding, wonen, gas, elektriciteit, kleding, onder-
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wijsmiddelen en informatiebronnen. Verlaging 
van de loonkosten in dienstverlening en de 
woningbouw door afschaffing van de BTW op 
arbeid in die sektoren. Overigens geen verho
ging van de indirekte belastingen, afgezien 
van specifieke gevallen waarbij aksijnzen of 
heffingen worden opgelegd om de prijs van 
een produkt meer in overeenstemming te 
brengen met de maatschappelijk kosten. 

6. Vervanging van de werkgeverspremies op ar
beid door premies op de toegevoegde waarde. 
Integratie van de werknemerspremies in de 
loonbelasting. 

7. Scherpere kontrole op belastingontduiking 
door het openbaar maken van alle inkomens 
en door daadwerkelijke kontrole door de fiskus 
van bankgegevens. De gegevens die bij het 
fiskaal nummer worden opgeslagen, dienen te 
worden beschermd door een privacy-wet of 
-verordening. 

8. Koning en Oranje uit het muntstelsel en van 
de postzegels. De spreuk 'god zij met ons' van 
de rand van de munten. 

Ontwapening en vrede 

• " Oorlogen en de militaire voorbereiding 
daartoe zijn haast niet meer weg te denken uit de 
hedendaagse realiteit. Per jaar wordt hier maar 
liefst 3500 miljard gulden aan uitgegeven. Meer 
wapens brengen echter niet meer veiligheid, maar 
meer onveiligheid. Wel meer veiligheid ontstaat 
wanneer gestreefd wordt naar een veel grotere 
onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van 
beide grote blokken. Daarbij valt te denken aan 
kulturele kontakten, wederzijds voordelige ekono
mische betrekkingen en een gezamenlijke aanpak 
van milieuproblemen. Dit alles parallel aan te voe
ren ontwapeningsbesprekingen. 
Miljoenen mensen in de hele wereld zijn tot het 
inzicht gekomen dat de huidige politiek niet tot 
een oplossing leidt. Nu gaat de aandacht uit naar 
nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de 
nieuwste ontwikkeling in de opgaande bewape
ningsspiraal: SDI ('Star Wars'). 
De vredesbeweging heeft enorm aan kracht en 
breedte gewonnen. Voor de PSP, als pacifistische 
en anti-militaristische partij, een hoopvolle ont
wikkeling. Het niet plaatsen van de kruisraketten 
kan een belangrijke stap zijn op weg naar het af
breken van militaire blokken, legers en militaris
tisch denken. De PSP ondersteunt en neemt het 
initiatief tot geweldloze akties om de plaatsing 
van kruisraketten te voorkomen. 

De belangrijkste wedloop is die tussen de Ver
enigde Staten en de Sovjet-Unie, die hun bondge
noten daar in meezuigen. Beide bondgenoot
schappen worden gekenmerkt door militarisme, 
door vertrouwen op vernietigingskracht en wan
trouwen tegenover politiek gedurfde alternatie
ven. Het Warschau-Pakt maakt gebruik van een 
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opgefokte anti-westerse propaganda. Maar ook 
de NAVO kan slechts gedijen wanneer het klimaat 
van angst voor de Sovjet-Unie in stand wordt 
gehouden. Wanneer de bevolking in het Westen 
zich daadwerkelijk gaat verzetten tegen de be
staande onrechtvaardige verhoudingen, zal blij
ken dat de NAVO-legers, net als die van het War
schau-Pakt, binnen het eigen blok een onderdruk
kende rol spelen. De beeldvorming bevestigt zo 
duidelijk de status quo. De NAVO loopt voorop bij 
het ontwikkelen van nieuwe systemen, die de 
kans op het uitbreken van een allesvernietigend 
militair konflikt groter maken. De Nederlandse 
regering aksepteert dit kritiekloos. Het gebruik 
van kernwapens is een essentieel onderdeel van 
de NAVO-strategie voor een oorlog in Europa. 
Het ontwikkelen van steeds verfijndere nukleaire 
wapensystemen (onder andere neutronenbom) 
moet bovendien de gedachte onderbouwen dat 
een kernoorlog winbaar is. De kruisraketten ver
vuilen hierin ook een funktie. 
De plaatsing van kernwapens voor de middellan
ge afstand, waarmee de Verenigde Staten vanuit 
Europa de Sovjet-Unie kan bereiken, moet het 
grondgebied van de Verenigde Staten vrijwaren 
voor de gevolgen van een uit te vechten kernoor
log. De Amerikaanse regering suggereert dat de 
nieuwste wapenontwikkeling 'Star Wars' in de 
toekomst aanvalswapens overbodig zal maken. 
Zij vergeet er bij te zeggen dat het 'Star Wars'-sys
teem hoogstwaarschijnlijk niet honderd procent 
waterdicht zal blijken te zijn, waardoor er aanvul
lende wapensystemen nodig zullen blijven. Min
stens zo belangrijk is echter dat 'Star Wars' ook 
aanvallend aangewend kan worden, hetgeen voor 
de Sovjet-Unie een nieuw groot gevaar betekent. 
Zij zal haar bewapeningsinspanning dan ook zeker 
verhogen. (Als door 'Star Wars' nog maar één op 
de tien Russische raketten de kans heeft het 
grondgebied van de tegenstander te bereiken, zal 
de Russische bewapeningsinspanning tien keer 
groter moeten zijn dan voorheen om op honderd 
procent sterkte te blijven.) 

De besprekingen over wapenbeheersing in Ge
nève hebben niets te maken met de wil de wapen
wedloop terug te draaien. Wapenbeheersing is 
iets geheel anders dan ontwapening: wapenbe
heersing is gekontroleerde bewapening. Voor het 
doorbreken van de bewapeningswedloop is daad
werkelijke vermindering van de bewapening 
noodzakelijk door daar eenzijdig mee te beginnen. 

De in toenemende mate samenwerkende mili
taire industrieën in West-Europa eisen van hun 
regeringen een groter aandeel in de bondgenoot
schappelijke wapenproduktie. Tevens willen pro
ducenten overheidssteun ontvangen via de West
europese Unie (WEU). Dit alles leidt tot opvoering 
van de wapenproduktie en wapenexporten. Bo
vendien kan een hierdoor gestimuleerde opleving 
van de WEU het begin betekenen van West-Euro
pa als derde militaire supermacht. 
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Ook in de Derde Wereld worden autonome ont
wikkelingen bemoeilijkt door de strategische be
langen van beide blokken en de enorme bewape
ningsuitgaven. Bovendien staan verschillende 
landen, die nu nog geen kernwapens bezitten, op 
het punt die wel te verwerven. De elites in die 
landen willen hun nationale en internationale po
sitie verdedigen met dezelfde middelen als de 
grootmachten. 

Eenzijdige ontwapeningsstappen en een onge
bonden buitenlandse politiek zijn belangrijke mid
delen tot het doorbreken van de bewapenings
wedloop en vormen een eerste aanzet tot ontwa
pening op wereldschaal. De PSP wil Nederlandse 
initiatieven om de bewapeningsspiraal en het 
blokdenken te doorbreken. Nederland dient ver
dragen afte sluiten met afzonderlijke Oosteurope
se landen, zoals niet-aanvalsverdragen. Die ver
dragen kunnen afspraken bevatten over wederzij
de vermindering van wapensystemen en/of het 
uitwisselen van belangrijke militaire gegevens, 
die aan een beter wederzijds vertrouwen kunnen 
bijdragen. Daarnaast moet Nederland zelf maatre
gelen nemen die deze voorstellen kracht bijzetten, 
zoals bijvoorbeeld het openbaar maken van mili
taire gegevens. 

Hoewel de produktie van wapens werkgelegen
heid geeft, bestaat er geen twijfel over, dat een 
gelijke inzet aan kapitaal, onderzoek en ontwikke
ling voor de produktie van nuttige goederen en 
diensten een veel grotere werkgelegenheid ople
vert. Op die wijze kunnen noodzakelijke voorzie
ningen (in Nederland woningbouw en sociale 
voorzieningen, in de Derde Wereld eerste levens
behoeften) tot stand komen. Bij de oplossing van 
de ekonomische spanningen die ontstaan in de 
overgangssituatie moeten de arbeiders in de wa
penindustrie, en met hen de vakbeweging, inten
sief betrokken worden. Dat geldt te meer bij kon
krete voorstellen voor omschakeling van oorlogs
produktie op zinvolle produktie. 

De PSP streeft naar een socialistische, geweld
loze maatschappij en bedient zich hierbij van ge
weldloze middelen. Niet de verdediging van het 
grondgebied moet centraal staan, maar de verde
diging van de organisaties en de demokratische 
en sociale rechten van de mensen zelf. In een 
geweldloze maatschappij is per definitie geen 
plaats voor een leger. Een leger zal immers alleen 
al door zijn aanwezigheid het denken in termen 
van externe vijanden en gewelddadige konfliktop
lossingen in stand houden. Een leger is bovendien 
maar al te gemakkelijk een instrument om werke
lijke demokratisering de kop in te drukken. De 
demokratische en sociale rechten kunnen alleen 
verdedigd worden door politiek bewuste mensen 
en hun demokratische organisaties, niet door le
gers. Sociale verdediging, als alternatief voor ge
weid, kan slechts suksesvol zijn als de medewer
king van de bevolking zeer groot is. Dit vraagt om 
politieke bewustwording en een zo groot mogelij-
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ke demokratisering. De PSP beschouwt de vredes
beweging als een onmisbare faktor in de strijd 
voor vrede en demokratie. Zij streeft er naar de 
onderlinge samenwerking in die beweging te 
bevorderen, mede om het denken over geweldlo
ze verdediging te stimuleren. 

Het leger, konkreter de kazerne, is één van de 
plaatsen waar mannen aangezet worden tot aller
lei seksistische ideeën en gedragingen waarvan 
vooral vrouwen en homo's de dupe worden. Voor 
mannen die zich daaraan willen onttrekken is de 
diensttijd een verschrikkelijke periode. Een deel 
van de dienstplichtigen weigert terecht hieraan 
mee te doen. Deze mensen, waaronder totaalwei
geraars, verdienen geen straf maar ondersteu
ning . De angst dat het onbeperkt toestaan van 
dienstweigering tot een vrijwilligersleger leidt is 
reëel, maar geen reden om dit recht niet te verle
nen. Ook nu is het zo dat voor onderdrukkingsta
ken de meest 'betrouwbare' eenheden worden 
ingezet, vaak bestaande uit beroepsmilitairen. 
Anderen verkiezen wel in het leger te gaan om 
dan van binnenuit strijd te voeren tegen het blind 
gehoorzamen en het militarisme. Ook zij verdie
nen ondersteuning. 

• 12 Daarom wil de PSP: 
1. Alle kernwapens de wereld uit: 

Geen plaatsing van nieuwe kernwapens in Ne
derland; 
Verwijdering van de aanwezige kernwapens. 

2. Opheffing van de militaire blokken: 
Verwijdering van alle NAVO-vestigingen uit 
Nederland; 
Verwijdering van alle buitenlandse militairen 
uit Nederland; 
Terugtrekking van Nederlandse militairen uit 
het buitenland, alsmede het afstoten van pa
trouilletaken van de Nederlandse marine in 
internationale wateren; 
Verbod op militair transport van mensen en 
goederen over Nederlands grondgebied; 
Nederland verlaat de Westeuropese Unie; 
Nederland zegt het NAVO-lidmaatschap op. 

3. Daadwerkelijke ontwapening: 
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Nederland neemt het initiatief tot een ontwa
peningskonferentie van (liefst alle) Europese 
landen over: 

kernwapenvrije zones; 
zelfverplichting tot ontwapening van afzon
derlijke landen; 
demilitarisering in Europa; 
uitbreiding van het aantal landen met een 
ongebonden status; 
invoering van een systeem van verdragen 
tussen alle Europese landen, waarvan bo
vengenoemde punten deel uitmaken; 

Daarop vooruitlopend neemt Nederland het 
initiatief tot het sluiten van bilaterale verdra
gen met andere Europese landen, gericht op 
bovengenoemde punten; 

Afbraak van de bewapeningsuitgaven door 
eenzijdige Nederlandse maatregelen. 

4. Stopzetting van militaire produktie en onder
zoek: 
Een aktief omschakelingsbeleid onder andere 
door instelling van een konversie-fonds; 
Hierop vooruitlopend openbare kontrole van 
alle wapenproduktie, alsmede jaarlijkse regi
stratie en publikatie door de regering van alle 
voorbereidingen op nieuwe wapenproduktie 
(ook in het buitenland - met name de Verenig
de Staten) die voor ons land van belang kun
nen zijn; 
Stopzetting van alle wapenexport, import en 
doorvoer. Verbod op export van materiaal en 
kennis op het gebied van de kernenergie; 
Volledig recht op werkweigering in de wapen
industrie; 
Nederland verzet zich in internationaal ver
band met klem tegen SDI ('Star Wars'). Het 
wordt Nederlandse bedrijven verboden aan 
het onderzoek ten behoeve van 'Star Wars' 
deel te nemen. 

5. Geen oorlogsvoorbereidingen, maar voorlich
ting over ontwapening en bestrijding van vij
anddenken en militarisme: 
Oprichting van een vredesfonds met als doel
stelling het ondersteunen en bevorderen van 
aktiviteiten die tot minimalisering van geweld 
leiden . Met name bedoeld voor training in so
ciale verdediging en bewustmakende aktivitei
ten van de vredesbeweging; 
Oprichting van een Nationale Kommissie voor 
Vredesvraagstukken . Meer geld voor instellin
gen voor vredesonderwijs en vredesonder
zoek; 
Geen nieuwe atoomschuilkelders en andere 
vormen van civiele oorlogsvoorbereiding; 
Afschaffing van militaire propaganda zoals 
parades, taptoes, open dagen en wapenbeur
zen en verbod van militair vertoon bij civiele 
evenementen als de Vierdaagse van Nijmegen. 

6. Afschaffing van het leger. Vooruitlopend op 
afschaffing van het leger: 
Afschaffing van het kazernesysteem, volledige 
gelijkstelling van soldaten en dienstweigeraars 
aan burgers, zowel wat inkomen betreft als 
rechtspositie; 
Afschaffing van de militaire rechtspraak en het 
tuchtrecht; 
Volledig recht dienst te weigeren, zonder de 
verplichting van vervangende dienst; 
Volledig recht van soldaten om te weigeren bij 
specifieke onderdelen te werken of specifieke 
opdrachten te vervullen; 
Afschaffing van de militaire inlichtingendien
sten . 

Buitenland 

• 13 In de wereld overheersen twee tegenstel-
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lingen : die tussen Noord en Zuid en die tussen 
Oost en West. Deze tegenstellingen staan niet los 
van elkaar. De Noord-Zuid-tegenstelling is zowel 
ekonomisch, technologisch, kultureel, politiek als 
militair bepaald, terwijl de Oost-West-tegenstel
ling daarnaast meer een politiek, ideologisch ka
rakter heeft. De beide grootmachten, de Verenig
de Staten en de Sovjet-Unie, proberen hun machts
overwicht in de Derde Wereld te vergroten . Veel 
konflikten in de Derde Wereld worden verhevigd 
doordat ze in de Oost-West-tegenstelling worden 
getrokken. Daarnaast haasten de grootmachten 
zich om de toegang tot vindplaatsen van strategi
sche mineralen voor zich veilig te stellen. Een 
waanzinnige bewapeningsrace legt een onaan
vaardbaar groot beslag op menskracht en grond
stoffen, die beter kunnen worden aangewend om 
de ontwikkeling van de Derde Wereld gestalte te 
geven. Veel wapenexporten van Oost en West 
naar Zuid houden bovendien allerlei militaire dik
tators in het zadel. 
Hierdoor worden tegenstelligen binnen staten 
versterkt : die tussen stad en platteland, tussen 
armen en rijken, mannen en vrouwen, arbeid en 
kapitaal, etnische en religieuze verschillen. In veel 
landen bestaat een kleine, rijke elite . Deze is vaak 
verbonden met multinationale ondernemingen, 
die een grote greep hebben op deze landen . Naast 
het halen van grondstoffen gaat het deze multina
tionals steeds meer om de goedkope arbeids
krachten in de landen van de Derde Wereld. Veel 
arbeidsintensieve bedrijven worden naar deze 
landen verplaatst. Zelfs de toch al slechte plaatse
lijke wetgeving wordt daarbij nog ontdoken . Voor
al vrouwen en kinderen zijn daarvan het slachtof
fer. Bestuur, organisatie van handel en technolo
gie blijven hierbij in handen van de multinatio
nals. In feite komt dit neer op een blijvende onder
werping van de Derde Wereld aan het rijke Wes
ten . 
Het huidige ontwikkelingsbeleid is vooral ge
stoeid op ekonomische groeitheorieën : groei van 
nationale produktie, vooral in de industrie, en 
integratie in de wereldmarkt. Het grote belang 
van de onbetaalde arbeid, voedselproduktie voor 
eigen gebruik en huishouding, wordt over het 
hoofd gezien . Zo groeit de kloof tussen mensen 
die betaald werk verrichten - meestal mannen -
en mensen die onbetaald werk verrichten -
meestal vrouwen. Mannen krijgen dan ook nog 
een voorkeursbehandeling in de exportgerichte 
landbouw, industrialisatie en scholing . 

• 14 Ontwikkelingssamenwerking 
Eeuwenlang hebben de Europeaan de gebieden 
in de Derde Wereld bezet, uitgezogen en geterro
riseerd . Alles werd in deze gebieden ten dienste 
gesteld van het 'moederland' en van enig respekt 
voor de achtergronden en gebruiken van de ei
genlijke bevolking was geen sprake. De Westerse 
'beschaafde' levensstijl werd tezamen met het 
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christendom opgedrongen. Veel volkeren werden 
uiteengescheurd door de willekeur bij het trekken 
van landsgrenzen. 
Sinds enkele decennia is het overgrote deel van 
de Derde-Wereldlanden van het juk van het kolo
nialisme bevrijd. Maar de macht is niet in handen 
gekomen van de bevolking, maar van de rijke 
grootgrondbezitters en militairen . 
Het overgrote deel van de huidige ontwikkelings
hulp wordt gebruikt voor Westerse belangen, om 
de infrastruktuur van de Derde Wereld geschikt te 
maken voor kapitalistische produktie en om meer 
goederen af te kunnen zetten. De afhankelijke, 
onderontwikkelde positie van de Derde Wereld 
blijft daarbij in stand. 
De PSP is geen tegenstander van ontwikkelings
hulp op zich, integendeel. Maar de PSP wil steun 
aan landen en organisaties die werken met een 
beleid dat is afgestemd op de behoeften en moge
lijkheden van de eigen bevolking . Dat betekent 
bevorderen van landbouw en industrie voor bin
nenlandse behoeften, van energievoorziening via 
de daar aanwezige bronnen, van technische en 
ekonomische samenwerking tussen de landen in 
Zuid. De meeste regeringen in de Derde Wereld 
streven een dergelijk beleid echter niet na . In die 
landen moeten goede projekten, die bijdragen 
aan sociaal-ekonomische bevrijding of anti-impe
rialistische bewustwording, rechtstreeks worden 
gesteund. De ontwikkeling van het platteland zal 
hiervan het belangrijkste onderdeel vormen. 
Daarbij valt te denken aan ondersteuning van on
afhankelijke vakbonden, vrouwen- en boerenor
ganisaties en dergelijke. 
In 1984 betaalde de Derde Wereld meer aan rente 
over en aflossing van hun schulden dan zij aan 
hulp ontving . De schulden van de armste landen 
en landen die zich herstellen na een burgeroorlog 
of een militair diktatuur moeten in ieder geval 
worden kwijtgescholden . Meer zeggenschap voor 
de Derde-Wereldlanden in het Internationaal Mo
netair Fonds (IMF) en de Wereldbank is nodig . 
Nederlandse steun voor de op te richten Zuidbank 
van de Beweging van Ongebonden Landen is 
eveneens geboden . Nederland moet verder de 
Verenigde Naties en haar regionale en speciale 
organisaties meer gaan steunen . 

• 15 Mensenrechten 
Er wordt veel geschermd met het begrip 'mensen
rechten'. Allerlei regeringen verwijten andere re
geringen het niet zo nauw te nemen met die men
senrechten. De PSP hecht veel waarde aan men
senrechten ; niet alleen aan politieke rechten maar 
ook aan sociale rechten, zoals het recht op werk 
en wonen. De PSP is tegen verdere isolering van 
landen in Oost-Europa, waar het met de mensen
rechten , zoals het recht op vrije meningsuiting en 
vakvereniging , veelal droevig is gesteld. Dit isole
ren heeft meestal een averecht effekt. De PSP is 
solidair met de oppositie in Oost-Europa, die ijvert 
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voor demokratisering. De PSP keert zich tegen 
onderdrukking van andersdenkenden. Een beleid, 
gericht op meer samenwerking op ekonomisch 
en kultureel gebied om het blokdenken te door
breken en gericht op ontwapening, geeft politiek 
en ekonomisch meer ruimte aan de bevolking om 
een grotere mate van demokratie af te dwingen. 
Bij diktatoriale regimes, die afhankelijk zijn van 
een Westerse ekonomie, ligt dat anders. Politieke 
en ekonomische druk kan dan bijdragen tot een 
spoedige val van dergelijke regimes. De PSP vindt 
dat Nederland een dergelijk druk moet uitoefenen 
en er bij andere landen op moet aandringen het
zelfde te doen . De PSP is solidair met verzetsbe
wegingen van onderdrukten en probeert hen met 
alle mogelijke, niet-gewelddadige middelen te 
ondersteunen. 

• 16 Nederland in internationale organen 
Nederland loopt voorop bij de integratie van de 
Europese Gemeenschap (EG), zowel op ekono
misch en technologisch terrein als in het buiten
lands beleid. De PSP wijst dat af. De EG blijkt voor
al een instrument te zijn om het kapitalisme te 
versterken binnen de EG-lidstaten zelf en om haar 
ekonomische en politieke positie op wereldschaal 
te verstevigen. De EG-landen treden in toenemen
de mate als blok op, bijvoorbeeld in organen van 
de Verenigde Naties (VN), meestal ten nadele van 
de Derde Wereld . Omvorming van de EG tot een 
ekonomische eenheid kan tot verdieping van de 
klooftussen Oost en West in Europa leiden, en tot 
een derde militaire supermacht. De PSP is daarom 
voor opheffing van de EG en vervanging van de 
EG door internationale samenwerkingsverbanden 
op die terreinen waar die nodig zijn . Deze verban 
den dienen demokratisch georganiseerd te zijn en 
niet te diskrimineren ten opzichte van de Derde 
Wereld en de Oosteuropese landen . De Ekonomi
sche Kommissie voor Europa van de VN moet 
haar aktiviteiten uitbreiden. Van deze kommissie 
zijn alle Europese landen lid, zodat deze in staat 
is ekonomische samenwerking binnen geheel Eu
ropa te stimuleren . Vooruitlopend hierop is de 
PSP tegen het overdragen van meer bevoegdhe
den aan de EG . Wanneer de EG een obstakel blijkt 
voor socialistische veranderingen, moet Neder
land uittreden. 

• 17 Daarom wil de PSP: 
1. Ontwikkelingssamenwerking op voet van 

gelijkwaardigheid en gericht op zelfstandige 
sociaal-ekonomische en kulturele ontwikke
ling . Partic ipatie van vrouwen is daarbij een 
noodzakelijke voorwaarde. 

2. Opschorting van direkte en indirekte hulp 
aan regeringen, die systematisch ernstig de 
mensenrechten schenden, zoals Indonesië, 
Chili en de Filippijnen . Ondersteuning van 
oppositionele demokratische groepen . 

3. Kwijtschelding van de schulden van in ieder 
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geval de armste landen en van landen die 
zich herstellen van een burgeroorlog of een 
militair bewind. Meer kredietfaciliteiten via 
internationale instellingen, waarin de Derde 
Wereld meer zeggenschap moet hebben. 

4. Hervatting van de steun aan Suriname zodra 
er zicht is op demokratische verhoudingen, 
onder zodanig herziene voorwaarden dat 
deze steun ten goede komt aan de Surinaam
se bevolking en niet zoals in het verleden 
vooral aan Nederlandse bedrijven. Recht
streekse steun aan projekten die bijdragen 
aan bewustwording en sociaal-ekonomische 
bevrijding van de bevolking . 

5. Hervatting van de steun aan Vietnam en 
steun aan de wederopbouw van landen als 
Cambodja, Laos, Mozambique, Angola en 
Zimbabwe. Bevordering van de handel met 
Cuba. 

6. Erkenning van de Swapo als vertegenwoor
diger van het Namibische volk; van het EPLF 
als vertegenwoordiger van het Eritrese volk ; 
van het Polisario als de vertegenwoordiger 
van het Westsaharaanse volk en erkenning 
van de Demokratische Arabische Republiek 
Sahara; van het Fretilin als vertegenwoordi 
ger van het Oosttimorese volk, alsmede OPM 
als vertegenwoordiger van de bevolking van 
West-Papoea. 

7. Erkenning van de PLO als vertegenwoordiger 
van het Palestijnse volk. Bevorderen dat de 
PLO betrokken wordt bij alle vredesonder
handelingen over het Midden-Oosten . Druk 
op Israël om de Golan, Oost-Jeruzalem, Gaza 
en de Westoever te ontruimen. Erkenning 
van het recht van het Palestijnse volk op een 
eigen staat. Ondersteuning en stimulering 
van initiatieven om de vorming van die staat 
te bevorderen. Gelijke rechten voor alle inge
zetenen van Israël. Een vredesregeling die 
leidt tot erkende grenzen voor alle staten in 
het Midden-Oosten, inklusief een toekomsti
ge Palestijnse staat. 

8. Stopzetting van de (Franse) atoomproeven 
in de Stille Oceaan en steun aan het streven 
naar onafhankelijkheid op de Franse kolo
niën . 

9. Totale boy kot van Zuid-Afrika. Steun aan 
frontlijnstaten en aan de Zuidafrikaanse be
vrijdingsbeweging het ANC en andere tegen 
krachten van de apartheid. 

10. Bestrijding van de inmenging van de Ver
enigde Staten in Midden-Amerika en steun 
aan het verzet tegen onderdrukkende regi
mes in Midden-Amerika. Nicaragua moet 
toegevoegd worden aan de lijst van pro
grammalanden. Steun aan het Contadora-ini
tiatief voor vrede in Midden-Amerika. Bevor
dering van de dialoog in EI Salvador. 

11. Erkenning van het recht van de Nederlandse 
Antillen en Aruba zelf over hun toekomst te 
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beslissen. Steun voor hun sociale, ekonomi
sche, kulturele en politieke ontwikkeling in 
het perspektief van hun onafhankelijkheid. 

12. Uitbreiding van de bevoegdheden en verster
king van de financiële armslag van de Ver
enigde Naties en haar regionale en speciale 
organisaties. Daarentegen afschaffing van 
de Unifil. 

13. Steun aan onderhandelingen in VN-verband 
over Afghanistan . Vertrek van de Russische 
troepen uit dit land. 

14. Opheffing van de EG en overheveling van de 
bevoegdheden van de EG naar nationaal en 
regionaal nivo. Zonodig uittreding uit de EG. 

15. Stopzetting van de steun aan Europese ruim
tevaart-projekten als die leiden tot militarise
ring. 

16. Nederland keert zich tegen de ontwikkeling 
van snelle interventiemachten door de Ver
enigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië 
en verzet zich tegen 'out of area'-optreden en 
voorbereiding daartoe in het kader van de 
NAVO of de WEU. 

17. Nederlandse ambassades moeten elk jaar 
rapporteren over schending van mensen
rechten en de slachtoffers zoveel mogelijk 
steun verlenen. 

18. Aktieve steun aan het bestrijden van onder
drukking op grond van seksuele voorkeur in 
andere landen. 

19. De Nederlandse Commissie Ontwikkelings
samenwerking (NCO) moet meer ruimte en 
middelen krijgen, waar ze zelfstandig over 
kan beslissen, ook voor projekten op het ge
bied van de relatie tussen ontwapening en 
ontwikkeling. 

Vrouwenbevrijding 

• 18 Naast pacifisme en socialisme is het femi
nisme een steeds belangrijker uitgangspunt ge
worden voor de PSP. Vrouwen vormen een onder
drukte groep, doordat ze op alle terreinen minder 
kansen krijgen en minder rechten hebben . Dat 
leidt tot een grote machtsongelijkheid waarbij 
vrouwen het onderspit delven. Er zijn nog steeds 
weinig vrouwen te vinden op besluitvormende 
nivo's. Mannen beslissen over vrouwen! 

Het patriarchale karakter van deze maatschappij 
wordt door de PSP aangeduid met de term 'sys
teem van heteroseksualiteit'. Heteroseksualiteit 
betekent in der heersende opvattingen niet alleen 
dat mannen en vrouwen met elkaar vrijen, maar 
ook dat ze elkaar moeten aanvullen. In de praktijk 
komt dit er op neer dat vrouwen vooral moederen 
en mannen vooral de kost verdienen. Met een 
dergelijke taakverdeling worden vrouwen finan
cieel afhankelijk gemaakt van mannen. Waar nog 
bij komt dat de taken, die mannen verrichten, over 
het algemeen hoger worden aangeslagen. Man-
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nelijkheid en vrouwelijkheid zijn gebaseerd op 
verschillende normen over hoe mannen en vrou
wen zich horen te gedragen. Het beeld van de 
vrouw als lustobjekt bestaat nog steeds en komt 
wel het meest schrijnend tot uitdrukking in 'seksu
eel' geweld tegen vrouwen . 

AI jarenlang voeren vrouwen strijd voor een 
betere maatschappij, waarin onder andere vrou
wenonderdrukking niet meer voorkomt; waarin 
zowel mannen als vrouwen niet alleen gelijke 
rechten maar ook daadwerkelijk gelijke kansen 
krijgen om zich te kunnen ontplooien. Het gaat 
om strukturele veranderingen als sociaal-ekono
mische onafhankelijkheid en zelfbeschikkings
recht over het eigen lijf. Maar daarnaast is ook 
een verandering van de mentaliteit hoogstnood
zakelijk. Daarbij zijn akties van groot belang. 

De huidige krisispolitiek en bezuinigingen vor
men een regelrechte aanslag op verworvenheden 
van de vrouwenbeweging, omdat vooral vrouwen 
getroffen worden door de nadelige gevolgen 
daarvan. Nederland is al een van de landen met 
de laagste deelname aan betaalde arbeid van 
vrouwen . Desondanks wordt door de overheid 
opnieuw een ontmoedigingsbeleid gevoerd ten 
aanzien van het aandeel van vrouwen in arbeid 
en inkomen, bijvoorbeeld door de invoering van 
de tweeverdienerswet; op de kinderopvang -
waarbij juist uitbreiding noodzakelijk is - wordt 
sterk bezuinigd; de sterke vermindering van mo
gelijkheden voor volwassenenedukatie is vooral 
voor vrouwen nadelig. Een toenemend aantal 
vrouwen in de bijstand moet zien rond te komen 
met een uitkering, die niet alleen veel te laag is 
maar die tevens gepaard gaat met een zeer ver
gaande aantasting van de privacy. Van samenwo
nen hoeft niet eens sprake te zijn: soms is het 
samen boodschappen doen of het samen door
brengen van een aantal nachten al voldoende om 
ervan uit te gaan dat de een de onderhoudsplicht 
heeft voor de ander, die daarop zijn maar meestal 
haar uitkering kwijt kan raken. Vrouwen worden 
nog steeds niet beschouwd als personen, die on
geacht hun relatie(s), recht hebben op een eigen 
inkomen om zelfstandig van te kunnen leven. 
De positie van buitenlandse vrouwen is daar een 
duidelijk voorbeeld van. Vaak worden ze alleen in 
het kader van het gezin, waar ze toe behoren, in 
Nederland toegelaten. Een land, waar niet alleen 
seksisme, maar ook racisme bestaat. Initiatieven 
vanuit organisaties van buitenlandse vrouwen 
om daarin verandering aan te brengen, moeten 
gestimuleerd en ondersteund worden. 

De PSP wil een maatschappij, waarin ieder 
mens er één is en niet de helft van een stel. Er 
moet gebroken worden met het gezinsdenken en 
met de daaraan gekoppelde onrechtvaardige ver
deling van onder andere arbeid en inkomen. Dras
tische arbeidstijdverkorting moet een eerlijker 
verdeling van het betaalde werk mogelijk maken. 
Iedereen moet recht krijgen op een gegarandeerd 
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minimuminkomen, hoog genoeg om daadwerke
lijk zelfstandig van te kunnen leven . Mannen moe
ten ook van huishoudelijke, verzorgende en op
voedende taken hun deel op zich nemen. Bestrij
ding van (seksueel) geweld moet een beleidsprio
riteit zijn. Meer veil igheidsvoorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld goede straatverlichting en betere 
opvang door politie en justitie, kunnen daartoe 
een eerste aanzet geven . 
Opheffing van vrouwenonderdrukking kan alleen 
tot stand komen door de hele maatschappij te 
feminiseren . Dat heeft niet alleen konsekwenties 
voor vrouwen, maar zeker ook voor de positie van 
mannen . 

• 19 Daarom wil de PSP: 
1. Drastische arbeidstijdverkorting tot een 25-

urige werkweek, als noodzakelijke voorwaar
de om een eerlijker verdeling van werk, tus
sen mannen en vrouwen , mogelijk te maken. 

2. Afschaffen van het kostwinnersprincipe en 
individualiseren van inkomens en uitkerin
gen ; ieder mens individueel recht op een 
gegarandeerde minimumuitkering, waar zelf
standig van te leven valt. 

3. Positieve diskriminatie van vrouwen bij aan
name. Vrouwen gaan voor bij voldoende 
geschiktheid. Voorkomen dat vrouwen die 
het laatst aangenomen zijn, weer als eerste 
ontslagen worden. De overheid heeft daarin 
een voorbeeldfunktie. In bedrijven en instel
lingen moeten positieve aktieplannen en 
kwoteringsregelingen ingesteld worden. 

4. Invoeren van een recht op werktijdverminde
ring of een volledig verzorgingsverlof van in 
totaal een jaar voor één van de verzorg(st)ers 
bij de geboorte van een kind . Bij ziekte van 
kinderen, huisgenoten of andere relatiegeno
ten , kan een van de verzorg(st)ers betaald 
verlof opnemen. 

5. Goede (gratis) kinderopvang moet een basis
voorziening zijn, ook in de vorm van gelijke 
schooltijden, goede (gratis) overblijfmoge
lijkheden op scholen en buitenschoolse op
vangmogelijkheden. Uitbreiding van kollek
tieve voorzieningen in de buurt, zoals bij
voorbeeld hulp voor gezinnen, ouderen en 
zieken, en goedkope was- en eetgelegenhe
den. 

6. Stimuleren en ondersteunen van zelforgani
satie en edukatie van buitenlandse vrouwen . 

7. Bij ruimtelijke ordening krijgen veiligheidsas
pekten speciale aandacht. 

8. Zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over hun 
eigen lijf dient uitgangspunt te zijn in de wet
geving . Dat wil onder andere zeggen: abor
tus uit het wetboek van een strafrecht en in 
het ziekenfondspakket, de vrouw beslist, 
geen verplichte bedenktijd. Goede zwanger
schapsregelingen . Voor de opvang van mis
handelde en verkrachte vrouwen dient subsi-
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die mogelijk te zijn . Er moeten speciale voor
zieningen voor gezondheidszorg voor vrou 
wen zijn . Aktieve bestrijding van (seksueel) 
geweld, ook in het gezin, moet een beleids
prioriteit zijn . Daartoe dient de overheid sa
menwerkingsverbanden tussen hulpverle
ningsorganisaties te ondersteunen . Bij d it 
alles is speciale aandacht voor buitenlandse 
vrouwen vereist. 

9 Op korte termijn instellen van vertrouwens
personen in openbare instellingen en grote 
bedrijven, die zelfstandige bevoegdheden 
hebben om tegen ongewenste intimiteiten 
op te treden . Slachtoffers van aanranding of 
verkrachting in eigen huis hebben onmiddel
lijk recht op vervangende woonruimte. 

10. Een zelfstandige verblijfsvergunning voor 
buitenlandse vrouwen. Een huwelijk, van 
welke nationale samenstelling dan ook, mag 
de individuele rechtspositie van de betrokke
nen niet aantasten. 

Relaties en seksualiteit 

• 20 De manier waarop mensen hun seksuali
teit beleven en relaties aangaan is afhankelijk van 
de maatschappij waarin zij leven. In deze maat
schappij vindt dit plaats binnen het systeem van 
heteroseksualiteit. Hiermee bedoelen we de ma
nier waarop systematisch vorm en inhoud wordt 
gegeven aan kontakten en relaties tussen men
sen . De machtsongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen binnen relaties, voortvloeiend uit de 
taakverdeling, werkt door op het terrein van de 
seksualiteit. Vrouwen worden maar al te vaak ge
zien en gebruikt als lustobjekt, wat in zijn uiterste 
vorm tot seksueel geweld voert. 

De onderdrukking van homoseksuele gevoelens 
bestaat al eeuwen lang en is diepgeworteld in de 
tegenwoordige maatschappij en kultuur. Het dui
delijkst komt het tot uitdrukking in diskriminatie 
binnen wetgeving , in opvoeding en onderwijs, in 
de woon-, werk- en rekreatiemogelijkheden en 
seksueel geweld. Dit alles kan ertoe leiden dat 
mensen hun homoseksuele gevoelens ontkennen, 
verbergen en onderdrukken. Gelukkig wordt de 
groep mensen die voor hun homoseksualiteit uit
komen steeds groter en organiseren zij zich in 
eigen belangenorganisaties en bestaande maat
schappel ijke instellingen. Zolang homo-onder
drukking nog bestaat, is het van groot belang dat 
de homo-identiteit nadrukkelijk naar voren wordt 
gebracht. 

Pornografie kan een bepaalde funktie vervullen 
in de seksualiteitsbeleving van mensen . Daar 
waar pornografie seksistisch en/of gewelddadig 
is, moet zij bestreden worden . 

Prostitutie dient als een normaal beroep erkend 
te worden met alle daaruit voortvloeiende rechten 
en plichten voor werknemers en werkgevers in 
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deze bedrijfstak. Ook wanneer het kleine zelfstan
dige onderneemsters of ondernemers betreft die
nen dezelfde regels te gelden als voor zelfstandige 
ondernemingen in andere werkvormen. Uitbui
ting en geweld komen in deze werkvorm voor en 
dienen dan ook door de overheid fel bestreden te 
worden. Daarentegen worden prostituées opge
jaagd door politie en justitie omdat het wettelijk 
verboden is om te tippelen. De veiligheid van de 
prostituée zou een uitgangspunt voor het prostitu
tiebeleid moeten zijn, zodat er een veel humaner 
beleid gevoerd kan worden, gericht op verbete
ring van de arbeidsomstandigheden, gezond
heidszorg en op bescherming van de prostituée. 

Omdat de man-vrouw relatie maar één van de 
vele mogelijkheden is, mag die nooit als norm 
gesteld worden. De PSP pleit dan ook voor af
schaffing van het wettelijk huwelijk. Elke diskrimi
natie op grond van seksuele voorkeur moet be
streden worden. 

De PSP wil juist een maatschappij, waarin voor 
ieder mens de voorwaarden aanwezig zijn om zelf 
te kiezen hoe en eventueel met wie men door het 
leven wil gaan: dus niet de woongroep als nieuwe 
hoeksteen van de samenleving. 

• 21 Daarom wil de PSP: 
1. Afschaffing van het burgerlijk huwelijk. Geen 

bevoorrechting van wat voor relatievorm dan 
ook. 

2. Kinderen moeten naar keuze de achternaam 
van de moeder of de vader krijgen. Bij een 
meningsverschil beslist de meestverzorgende 
ouder. Op twaalfjarige leeftijd kan het kind 
kiezen tussen de achternaam van de moeder 
en die van de vader. 

3. Seksistische boeken in het onderwijs moeten 
vervangen worden door niet-seksistisch les
materiaal. Het traditionele gezinspatroon en 
de huidige taakverdeling tussen mannen en 
vrouwen moeten niet meer als het enige juiste 
worden voorgesteld . Vanaf de kleuterleeftijd 
moet over alle vormen van seksualiteit ver
plichte, gelijkwaardige voorlichting worden 
gegeven in het onderwijs. 

4. Gewelddadige enlof seksistische porno moet 
bestreden worden. Bestaande wetten en regels 
voor de handel moeten verscherpt worden 
toegepast op de porno-industrie, waarbij een 
strenge kontrole op de arbeidsomstandighe
den en openbaarheid van alle gegevens een 
eerste vereiste zijn. 

5. Prostitutie-beleid moet gericht zijn op verbete
ring van de (arbeids)omstandigheden en op 
vergroting van de veiligheid en gezondheid 
van prostituées. Geen politieregistratie van 
prostituées. Afschaffing van het bordeelver
bod en van vervolging door politie en justitie 
en in plaats daarvan ondersteuning en stimule
ring van het opzetten van hygiënische voorzie
ningen. 
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6. Geen politieregistratie van homoseksuelen en 
vernietiging van de bestaande gegevens. 

7. Mensen die de homo-onderdrukking in eigen 
land ontvluchten, moeten in Nederland erkend 
worden als vluchteling. 

Volkshuisvesting 

• 22 Ruim veertig jaar na de oorlog is er nog 
steeds sprake van woningnood. Deze heeft steeds 
meer een kwalitatief karakter; veel mensen wonen 
in te kleine, te dure of slecht onderhouden oude 
woningen. Of wonen tegen hun zin niet zelfstan
dig. Migranten zijn daarbij het meest slachtoffer 
van de woningnood. Zij staan gemiddeld twee
maal zo lang op wachtlijsten. Ook jongeren krij
gen het steeds moeilijker met het vinden van zelf
standige betaalbare woonruimte. Mensen met 
een handikap kunnen maar al te vaak geen zelf
standige enlof geschikte woonruimte krijgen. De 
regering heeft de afgelopen jaren tal van maatre
gelen genomen die de huren fors omhoog jaag
den: harmonisatie van de oudbouwhuren, stijging 
van de aanvangshuren van woningwetwoningen, 
vermindering van de huursubsidie en een ver
schuiving van het bouwprogramma in de richting 
van duurdere huur- en koopwoningen. Bovendien 
zijn de overige woonlasten (gas, elektra, onroe
rend-goedbelasting en zuiveringsheffing) snel 
gestegen. Te hoge woonlasten is een van de grote 
problemen van deze tijd geworden. Steeds meer 
mensen worden uit hun huis gezet. Het recht op 
wonen is ondergeschikt aan het eigendomsrecht 
en aan het winststreven van huisjesmelkers. De 
volkshuisvesting wordt overgelaten aan het vrije 
spel der maatschappelijke krachten ten koste van 
de laagste inkomensgroepen. De regering weigert 
paal en perk te stellen aan de voortdurende speku
latie met grond. In de nieuwe 'leegstandswet', die 
feitelijk aan anti-kraakwet is, krijgen huiseigena
ren weer de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur. En 
het voorkeursrecht van gemeenten bij aankoop 
van grond is geregeld tegen marktwaarde in 
plaats van gebruikswaarde! Uit allerlei onderzoe
ken blijkt, dat met name de laagstbetaalden van
wege de opgeschroefde woonlasten moeten be
zuinigen op primaire levensbehoeften als voedsel 
en kleding. Met name de versnelde huurharmoni
satie, waardoor de oudbouwhuren nog sneller 
worden verhoogd tot het nivo van de onbetaal
baar gemaakte nieuwbouw, zal veel mensen ver
der in de problemen brengen. De individuele 
huursubsidie lost weinig op. De PSP ziet grote 
nadelen in dit systeem: het leidt tot een loonstop, 
niet iedereen verdient de ondergrens, jongeren 
komen er vaak niet voor in aanmerking. Boven
dien lijkt het er op dat mensen individueel tekort 
schieten, terwijl de overheid faalt bij het bouwen 
van betaalbare nieuwbouw. 
De PSP vindt dat het woningbezit in handen van 
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de gemeenschap moet komen om een rechtvaar
dige woningverdeling mogelijk te maken en spe
kulatie en huuropdrijving tegen te gaan. De PSP 
steunt de strijd van buurtgroepen en kraakbewe
ging tegen de spekulatie . De PSP is voor decentra
lisatie van het volkshuisvestingsbeleid, maar dan 
wel op een manier waarbij de maksimale invloed 
van de woonkonsument op het beleid gegaran
deerd is. Dit in tegenstelling tot het decentralisa
tiebeleid van de huidige regering dat tot doel 
heeft de door haar gewenste bezuinigingen af te 
wentelen op de gemeentebesturen . 

De PSP is voorstander van een woonlastensys
teem waarbij de huur en andere woonlasten ge
koppeld zijn aan het inkomen en de kwaliteit van 
de woning. De huur moet worden vastgesteld via 
een kwaliteitspuntensysteem. Voor slechte isola
tie moet daarbij bijvoorbeeld puntenaftrek komen. 
Iedere individuele bewoner die meer dan 20 pro
cent tot 25 procent van zijn of haar netto inkomen 
aan woonlasten betaalt, krijgt een vast percentage 
van het verschil terug. Omgekeerd moet iedereen 
die minder aan woonlasten kwijt is, eenzelfde 
percentage van het verschil bijbetalen . Niet het 
hele verschil wordt verrekend: wie kiest voor een 
betere woonkwaliteit, moet daar meer voor beta
len. Dit woonlastensysteem past in het streven 
van de PSP om mensen als individu te beschou
wen en niet als deel van een samenlevingseen
heid. 

De PSP heeft de overloop vanuit oude steden 
altijd fel bestreden . Zij kiest voor zo veel mogelijk 
bouwen binnen de bestaande stad en anders aan 
de randen daarvan. Op deze manier wordt de 
woon-werkafstand zo klein mogelijk gehouden . In 
de saaie nieuwbouwwijken van de jaren zestig en 
zeventig moeten meer voorzieningen komen, 
vooral om te voorkomen dat met name vrouwen, 
ouderen, kinderen , arbeidsongeschikten en werk
lozen geïsoleerd raken van voorzieningen en 
werk. Bij nieuw- en verbouwplannen moet reke
ning gehouden worden met allerlei andere woon
en beheervormen, zoals meer-generatie-wonin
gen . De planning moet voorzien in een hoog nivo 
van gemeenschappelijke en toegankelijke voorzie
ningen, zoals kinderopvang, gemeenschappelijke 
keukens en eetgelegenheden, wasserijen, hobby
en ontmoetingsruimten. 

• 23 Daarom wil de PSP: 
1. Verhoging van het bouwprogramma door de 

bouw van veel meer betaalbare woningwet
woningen, met name voor 1- en 2-persoons
huishoudens. Vermindering van de bouw 
van koopwoningen, onder andere door het 
afschaffen van de subsidie daarop. Bevorde
ring van de verbetering van het huidige wo
ningbestand. 

2. Oprichting van bouwbedrijven in handen 
van de gemeenschap, die tegen kostprijs 
kunnen bouwen, onder kontrole van arbei-
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ders en bewoners. Onmiddellijke kontrole op 
winsten van de partikuliere bouwbedrijven. 

3. Banken, verzekeringsmaatschappijen en pen
sioenfondsen worden wettelijk verplicht een 
vast percentage van hun vermogen tegen 
een niet-kommercieel rentetarief uit te lenen 
ten behoeve van de sociale woningbouw. 

4. Overschakeling op een systeem van indivi
duele woonlastensubsidie dan wel -heffing. 
Zolang dat nog niet het geval is verbetering 
van de individuele huursubsidie door het on
gedaan maken van de norm-huurverhoging . 
Optrekking van de huursubsidie voor mensen 
met een inkomen beneden het minimum
inkomen . Beperking van de servicekosten. 

5. Geen huurverhoging en stopzetting van de 
huurharmonisatie. 

6. Een aktief aanschrijvings- en aankoopbeleid 
door gemeenten mogelijk maken. Gemeen
ten krijgen een voorkeursrecht bij de aan
koop van woningen, tegen gebruikswaarde 
in plaats van marktwaarde. Er wordt meer 
geld beschikbaar gesteld voor de aankoop 
van woningen. Er komt een wettelijke rege
ling die het mogelijk maakt dat de kosten die 
de gemeente bij aanschrijving maakt, bij ver
koop van de woning door de eigenaar met 
voorrang invorderbaar zijn . 

7. Tegengaan van spekulatie met grond en pan
den. Voorkeursrecht voor de overheid voor 
aankoop tegen gebruikswaarde. Verbod op 
verkoop door de overheid van grond en pan
den aan partikulieren. 

8. Afschaffing van de huidige leegstandswet. 
Vervanging daarvan door een wet die daad
werkelijk de leegstand bestrijdt. 

9. Toepassen van de Woonruimtewet 1947 op 
alle woningen in Nederland, opdat de lokale 
overheid alle woningen rechtvaardiger kan 
ve rdelen . De model-woonruimteverordening 
wordt aan alle gemeenten verplicht gesteld. 
Inschrijving als woningzoekende mogelijk 
vanaf 16 jaar. 

10. Minimumgrenzen bij woningtoewijzing ten 
behoeve van migranten . 

11 . Scherpe kontrole bij de woningtoewijzing 
door woningbouwverenigingen . 

12. Demokratisering van het bezit en beheer van 
woningen . De verenigingsvorm verplicht als 
beheersvorm. Verenigingen die zelfbeheer 
willen doorvoeren, moeten toegelaten instel
lingen kunnen worden. Een regeling voor 
startsubsidies aan projekten van bewoners 
en woningzoekenden gericht op het kollek
tief, kleinschalig en demokratisch {ver)bou
wen en beheren. 

13. Subsidiëring door het rijk van organisaties 
van woonkonsumenten . Bij decentralisatie 
van het huisvestingsbeleid landelijke richtlij
nen voor (financiële) ondersteuning van 
woonkonsumenten. 

PSP : 23 



14. Afschaffing van de eigen bijdrage bij het 
voorleggen van huurgeschillen aan de huur
kommissie (het zogenaamde 'Geeltje van 
Brokx'). 

15. De invoering van het Norm Kosten Systeem 
in 1986 mag niet leiden tot een verhoging 
van de huidige stadsvernieuwingshuren, 
noch tot een verhoging van de stichtingskos
ten per woning ten laste van de gemeenten. 

16. Verbod op 'horizontale verkoop' van wonin
gen uit de huursektor. Eigen woningbezit 
wordt niet tegengewerkt waar het eigenaars
bewoners betreft. Grote woningbezitters na
tionaliseren. 

17. Afschaffing van de belastingfaciliteiten, die 
de eigenaar-bewoners bevoordelen boven 
huurders. Reële vaststelling van de fiskale 
huurwaarde. Inperken van de belastingaftrek 
van hypotheekrente tot het deel van de koop
som onder de bovengrens van premie-B-wo
ningen. 

18. Volledige huurbescherming, ook voor kamer
bewoners. Geen ontruiming ten behoeve 
van eigenaar-bewoners. 

19. Verbod op kommerciële kamerburo's. De 
overheid moet ideële kamerburo's onder
steunen. 

20. Verbod voor kamerverhuurders om hogere 
huurprijzen te eisen dan volgens het punten
systeem voor woonruimten is toegestaan. 

21. Bij nieuwbouw een verplicht percentage wo
ningen, die geschikt zijn voor minder-validen 
en geïntegreerd in de wijken. Wooncentra 
voor mensen met een handikap niet via de 
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekos
ten) financieren. 

22. Meer experimenten met nieuwe woon- en 
bouwvormen en met energie-arme woonvor
men . 

23. Met spoed aanleggen van voldoende stand
plaatsen voor woonwagens, in goed overleg 
met de woonwagenbevolking, inklusief ruim
te voor het uitoefenen van een bedrijf. Af
schaffing van de bovengrens van het aantal 
standplaatsen per centrum. Kreëren van 
meer passantenplaatsen bij woonwagencen
tra. 

24. Voldoende ligplaatsen voor woonschepen . 

Ruimtelijke ordening 

• 24 In Nederland is de zeggenschap over ge
bruik en beheer van de grond gekoppeld aan het 
eigendom ervan. Bij de uiteindelijke bestemming 
van grond blijken specifieke ekonomische belan
gen steeds doorslaggevend te zijn. Dit gaat dan 
meestal ten koste van milieu, natuur en land
schap. 
De overheid volgt de door het kapitaal opgelegde 
ruimtelijke ordening met de aanleg van nieuwe 
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verkeersvoorzieningen en laat ook de lokatiekeuze 
en omvang van nieuwe woon- en rekreatievoor
zieningen daardoor bepalen. Vanuit ekonomisch 
opzicht ziet men veelal geen enkel belang in het 
onderling op elkaar afstemmen en integreren van 
verschillende vormen van grondgebruik, omdat 
dat de eigen vrije gebruiks- enlof produktiemoge
lijkheden kan beperken. Gevolg is een scheiding 
van gebieden waar rekreatie kan plaatsvinden 
van landbouwgebieden, en een scheiding van 
woongebieden van werkgebieden. 
De ekonomische belangenstrijd om de ruimte 
vindt zijn weerslag in een sterke verkokering van 
het overheidsapparaat. De overheid gaat soms 
zover in het terwille zijn van het kapitaal dat bij
voorbeeld milieu normen wordt aangepast aan de 
gewenste situaties in de ruimtelijke ordening, in 
plaats van omgekeerd. Ook de wetgeving op het 
gebied van de ruimtelijke ordening wordt aange
past om eigentijdse problemen als de lokatiekeu
ze van kerncentrales en kernafvalopslag soepel te 
kunnen regelen door middel van direkte aanwij
zing door het rijk. 

De PSP vindt de afweging van belangen bij het 
bestemmen van grond en het bepalen van het 
gebruik ervan een gemeenschapszaak. Ekonomi
sche overwegingen moeten niet allesbepalend 
zijn, maar slechts een van de aspekten die meege
wogen worden. De ruimtelijke ordening, zoals de 
PSP die voor ogen staat, gaat uit van een dusdani
ge integratie van wonen, werken, rekreëren, na
tuur en landschap, dat een minimum aan ver
keersruimte en bewegingen nodig is en milieu-, 
sociale en veiligheidsoverwegingen hoge priori
teit hebben . De zeggenschap van de bevolking 
over haar eigen leefomgeving staat centraal. Het 
gaat dan niet om een verder ontwikkelen van vast
gelopen inspraakprocedures, maar om werkelijke 
zeggenschap, waarbij men steeds vanaf het eerste 
begin bij de planvorming betrokken wordt en zelf 
met ideeën en alternatieven kan komen. 

• 25 Daarom wil de PSP: 
1. De zeggenschap over het gebruik en beheer 

van grond in gemeenschapshanden, losge
koppeld van de eigendom ervan. Uiteindelijk 
moet hiermee het partikuliere grondeigen
dom verdwijnen. Binnen het kader van de
mokratische vastgestelde landelijke, provin
ciale en gemeentelijke plannen zoveel moge
lijk zeggenschap over gebruik en beheer van 
gronden door de gebruikers. Als er ook be
langen van anderen in het spel zijn, moeten 
die op gemeentelijk, provinciaal of landelijk 
nivo worden afgewogen. 

2. Uitgifte van grond alleen in huur of tijdelijke 
erfpacht. Geen verkoop van grond aan parti
kulieren . 

3. Uitgangspunt bij de ruimtelijke ordening 
moet een streven naar integratie en onderlin 
ge afstemming van wonen, werken , vervoer, 
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rekreëren, natuur en landschap zijn. Het on
staan van geïsoleerde gebieden met specifie
ke funkties zoals bij cityvorming, slaapste
den, rekreatiegebieden, landbouwgebieden, 
natuurgebieden moet worden tegengegaan, 
evenals de tendens tot leegloop van kleine 
plattelandskernen. Veiligheids- en milieu
overwegingen hebben bij de ruimtelijke ont
wikkeling hoge prioriteit. 

4. Het ontwikkelen en toepassen van een strin
gent vergunningenstelsel voor een goede 
spreiding van bedrijfsvestigingen over Ne
derland. 

5. Een heffingstelsel voor bedrijven die profite
ren van maatregelen in het kader van de 
ruimtelijke ordening, waarbij zij betalen voor 
de baten die zij hebben van bijvoorbeeld aan
gelegde infrastruktuur. 

6. Milieunormeringen moeten maatgevend zijn 
voor de ruimtelijke ordening en daar niet 
achteraf aan aangepast worden. Milieunor
men moeten niet alleen gevolgen hebben 
voor nieuwe bestemmingen. Ook bestaande 
situaties moeten worden getoetst. 

7. Zo min mogelijke beslag op het nu nog be
staande landelijk gebied voor stedelijke 
nieuwbouw. Een paar uitbreidingen aan de 
randen van de grote steden zijn echter onver
mijdelijk. 

8. Meer geld voor stadsvernieuwing . Geen ver
plicht geld naar partikuliere woningverbete
ring. Gemeenten moeten zelf de vrijheid heb
ben dat geld ook te besteden voor de aan
koop en verbetering van het eigen bezit. 

9. Geen inpoldering van het Markermeer en 
stukken langs de Waddenzee en de Noord
zee. 

10. Zodanig aanpassen van artikel 19 van de 
Wet Ruimtelijke Ordening dat het veelvuldig 
misbruik van dit artikel - wijzigen van de 
bestemming buiten de procedure van het 
bestemmingsplan om - wordt uitgesloten. 

Verkeer en vervoer 

• 26 De laatste tientallen jaren is de auto het 
vervoermiddel bij uitstek geworden. Het openbaar 
vervoer is teruggebracht tot een restvoorziening 
voor huisvrouwen, scholieren, ouderen en in het 
algemeen mensen die zich geen auto kunnen of 
willen veroorloven. 

De nadelen van het autobezit - viereneenhalf 
miljoen auto's in Nederland - zijn duidelijk: lucht
vervuiling, verspilling van energie, onveiligheid, 
beslag op schaarse ruimte voor wegen en par
keerplaatsen. Maar de overheid voert nog steeds 
geen beleid dat voldoende gericht is op bevorde
ring van het openbaar vervoer en terugdringen 
van het autogebruik. De verhogingen van tarieven 
veroorzaakten een daling in het gebruik van het 
openbaar vervoer. De dienstverlening is verlaagd, 
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zoals het la.ten vervallen van laatste ritten en het 
opheffen van een aantal lijnen. Het gevolg is dat 
weer meer mensen een auto gaan gebruiken, waar
door het openbaar vervoer nog meer verlies lijdt. 
De PSP wil dat deze vicieuze cirkel doorbroken 
wordt. Het langzaam verkeer en het openbaar 
vervoer moeten tot een volwaardig vervoerssys
teem ontwikkeld worden. Het aantal voorzienin
gen voor fietsers, voetgangers en voor openbaar 
vervoer moeten worden uitgebreid ten koste van 
de bestaande verkeersruimte voor auto's. De auto 
moet het leven op straat in de woonwijk niet meer 
beheersen. Kinderen moeten veilig op straat kun
nen spelen. 
In de ogen van de PSP is vervoer een sociaal recht 
van ieder. Uiteindelijk moet het openbaar vervoer 
'gratis' worden door het geheel uit de algemene 
middelen te betalen . Een fijnmazig net van rail- en 
busverbindingen moet ieder in staat stellen zich 
met het openbaar vervoer te verplaatsen . Meer 
gebruik van het openbaar vervoer leidt voor de 
maatschappij als geheel tot lagere kosten. Bij uit
gebreid autogebruik zoals nu zijn de kosten van 
wegaanleg, milieumaatregelen, politiekontrole 
en ongevallen aanzienlijk hoger. 

• 27 Daarom wil de PSP: 
1. Als eerste stap naar 'gratis' openbaar ver"vQ(r 

halvering van alle tarieven . Afschaffing van 
het klassensysteem in treinen. Een drastische 
uitbreiding van de vervoerskapaciteit. 

2. Openbaar vervoer onder rechtstreekse parle
mentaire kontrole. Over het lijnennet, fre
kwentie en inzet van materieel wordt voor 
het stadsvervoer door gemeenteraden, voor 
het streekvervoer door Provinciale Staten en 
voor de Nederlandse Spoorwegen door de 
Tweede Kamer beslist. 

3. Snelle uitbreiding van het spoorwegnet, met 
name : doortrekking van de lijn Randstad-le
lystad naar Groningen; invoering van een 
intercity-dienst op het trajekt Roermond-Nij
megen-Zwolle; op dit trajekt in zijn geheel 
dubbel spoor en elektrifikatie. Aanleg van 
dubbel spoor tussen leiden en Woerden . 
Reaktivering van de lijn Amersfoort-Rhe
nen-Nijmegen. 

4. Snelle uitbreiding van het streekvervoer, zo
wel wat betreft het lijnennet als de vervoers
kapaciteit. 

5. Handhaving van alle grensoverschrijdende 
bus- en treinverbindingen. 

6. Het goederenvervoer zoveel mogelijk via 
spoor- en waterweg . Geen sluiting van goe
derenstations. Afwijzing van de zesbaks
duwvaart en handhaving van de evenredige 
vrachtverdel ing. 

7. Voldoende financiële middelen voor ge
meenten om een sterke uitbreiding van het 
openbaar vervoer mogelijk te maken. Steun 
aan plannen om in binnensteden het partiku -
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lier autogebruik terug te dringen. 
8. Vereenvoudiging van de wettelijke procedu

res om overlast van auto's, zoals stoepparke
ren, tegen te gaan . De opbrengst van par
keerbonnen aan gemeenten ten goede laten 
komen . 

9. Afschaffing van de zonegrenzen binnen de 
steden. 

10. Uitbreiding van het nachtvervoer via treinen, 
trams en bussen . 

11. Geen verdere aanleg van autosnelwegen, 
behalve ringwegen waardoor het doorgaan
de verkeer uit de bebouwde kom wordt ge
weerd . Aanwending van het Rijkswegen
fonds voor de vermindering van de knelpun
ten in het spoorwegnet, voor andere voorzie
ningen in het openbaar vervoer en voor fiets
routes . 

12. Bij gelijkwaardige wegen alle verkeer van 
rechts voorrang . 

13. Bevordering van het fietsverkeer door aanleg 
van veilige fietsroutes, afschaffing van een
richtingverkeer voor fietsers, mogelijkheid 
tot rechts-af-slaan bij rood licht, betaalbaar 
fietsenvervoer door de NS en waar nodig per 
bus, meer bewaakte stallingen . 

14. Meer financiële middelen voor gemeentelijke 
verkeersveiligheidbeleid . Als norm wordt 
binnen de bebouwde kom een maximum
snelheid van 30 km ingesteld . 

15. Prioriteit aan verbetering van de toeganke
lijkheid van het openbaar vervoer en openba
re gebouwen voor mindervaliden - ook men
sen met een rolstoel - ouderen en mensen 
met kinderwagens. 

16. Bevorderen dat voet- en fietspaden worden 
vrijgehouden van obstakels voor blinden en 
invalidenwagens (bijvoorbeeld fietspaaltjes 
tenminste 1,20 meter uit elkaar ; looproutes 
voor blinden aangeven). 

17. Aanleg van lifthaltes bij opritten van snelwe
gen . 

18. Scherpere veiligheideisen en meer kontrole 
op de naleving daarvan bij het beroepsgoe
derenvervoer. Geen vervoer van gevaarlijke 
stoffen door en langs woonwijken . 

19. Strengere eisen aan vervoersmiddelen wat 
betreft energieverbruik, milieuvervuiling en 
geluidsoverlast. 

20. Terugdringen van het vliegverkeer op kortere 
afstanden. Opheffen van de binnenlandse 
lijndiensten. Het verbod op nachtvluchten 
van vliegtuigen niet opheffen . 

21 . Wederopbouw van een industrie voor rol 
lend materieel voor het openbaar vervoer. 

22. Geen inkrimping van veerdiensten en hervat
t ing van - uit bezuinigingsoverwegingen -
gestaakte veerdiensten, met name over de 
grote rivieren. Veerdiensten in handen van 
de betreffende wegbeheerder (gemeente of 
provincie) . 
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23. Invoering van een landelijke pleziervaartui
genbelasting voor motorboten . 

24. Vervanging van de motorrijtuigenbelasting 
door een vehoging van de benzine-aksijns, 
zodat de kosten van het openbaar vervoer 
meer konkurrerend worden met de variabele 
kosten van autogebruik. 

25. Stimulering van 'carpooling'. 

Milieu 

• 28 Sinds vijftien jaar bestaat er een breed 
besef van de nadelige effekten van bepaalde eko
nomische aktiviteiten voor het milieu. De overheid 
heeft gereageerd met milieuwetgeving zonder 
echter de problemen bij de wortel aan te pakken. 
De strijd van de milieubeweging, waaraan de PSP 
vanaf het begin deelneemt, botst met ekonomi
sche belangen zolang de zeggenschap over de 
produktie in handen blijft van ondernemers en de 
spelregels van het kapitalisme gelden . 

Ondernemers verzetten zich tegen milieumaat
regelen, omdat een schoon milieu voor hen geen 
direkte ekonomische waarde heeft. Slechts maat
regelen waar de industrie zelf direkt baat bij heeft 
worden ondersteund. Deze tegenwerking bete
kent slechte arbeidsomstandigheden voor de ar
beiders en overlast en gezondheidsrisiko's voor 
de omwonenden . De gemeenschap draagt de las
ten. 
De overheid stemt haar normen en maatregelen 
af op wat ondernemers 'haalbaar' vinden . Rege
ring en ondernemers stellen dat bij strengere 
maatregelen de internationale konkurrentiepositie 
wordt aangetast en daarmee veel arbeidsplaatsen 
verloren gaan. Onder het mom van de EG-ver
plichtingen wordt bovendien vaak geweigerd 
strenge maatregelen te nemen. 

Het 'no-nonsense' beleid van de regering-Lub
bers heeft de situatie verergerd. De deregulering 
van het mil ieubeleid moet de lasten van het be
drijfsleven verlichten. Urgente milieuproblemen 
als zure regen en bodemvervuiling worden wel 
aangepakt, maar slechts voor zover dat aanvaard
baar is voor het bedrijfsleven. De schuldigen (in
dustrie, landbouw, verkeer) worden niet nadruk- ' 
kelijk genoeg aangewezen, waardoor de kosten 
op de gehele gemeenschap kunnen worden afge
wenteld. 

Voor een effektief milieubeleid is zeggenschap 
van de bevolking over de produktie en planning, 
kortom socialisme, een voorwaarde. Pas dan is 
een kringloop-ekonomie, beheersing van het ge
bruik van natuurlijke produktiemiddelen en afval
behandeling als maatschappelijk doel mogelijk. 
Belangen van ondernemers zijn dan geen stoor
zenders meer. Toch is het niet verstandig daarop 
te gaan zitten wachten. De strijd voor een schoon 
milieu moet nu gevoerd worden. Daarbij kunnen 
resultaten worden geboekt, zoals bescherming 
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van natuur en landschap, betere veiligheidsmaat
regelen en een grotere milieuhygiëne voor arbei
ders en omwonenden. 
De PSP vindt dat milieu normen en -maatregelen 
gericht moeten zijn op het beëindigen van lozing 
van schadelijke en milieuvreemde stoffen. Alles 
wat nu als afval wordt beschouwd moet zoveel 
mogelijk opnieuw gebruikt worden. Niet afbreek
bare of opnieuw te gebruiken stoffen moeten wor
den verboden, tenzij er sprake is van duidelijke 
maatschappelijke noodzakelijkheid en nu geen 
vervanging bestaat. In dat geval moeten veilige 
opbergvoorzieningen getroffen worden. Voorts 
dient er onderzoek plaats te vinden dan wel gesti
muleerd te worden naar milieuvriendelijke ver
vanging van deze stoffen. 
Openbaar onderzoek naar de invloed van mense
lijke aktiviteiten op het milieu moet gestimuleerd 
worden . De milieubeweging moet daarin een be
langrijke rol spelen. De gevolgen op lange termijn 
en op wereldschaal moeten hierbij speciale aan
dacht krijgen. 

• 29 Daarom wil de PSP: 
1. Aanpak van de zure-regenproblematiek op 

alle fronten tegelijk: 
tegengaan van de overbemesting; 
reduktie in 1990 van de uitstoot van S02 tot 
25 procent van het huidige nivo; 
in 1995 hetzelfde voor NOx; 

volledige rookgas-ontzwaveling bij raffinade
rijen en elektriciteitscentrales binnen twee 
jaar; 
terugdringen van het autogebruik en bevor
deren van het openbaar vervoer; 
katalysatoren en loodvrije benzine verplicht 
voor auto's in 1989; 
bevorderen van de ontwikkeling van schone
re motoren. 

2. Verbetering en uitbreiding naar industriële 
produktie van de Wet Milieu Effekt Rapporta
ge (MER). De MER moet gedaan worden door 
een provinciale dienst, met kontrole van mi
lieu- en vakorganisaties. Recht op tegenon
derzoek voor milieugroepen, omwonenden 
en vakbondsafdelingen . 

3. Bij verlening van vergunningen aan bedrij
ven toepassing van het principe van de 'bes
te technische mogelijkheden' en per bedrijf 
streven naar maksimale beperking van scha
delijke uitstoot of lozing. 

4. Openbaarheid van meetgegevens en van 
uitstoot-rapporten van alle mogelijke veront
reinigende bedrijven. 

5. Strengere kontrole op de handhaving van de 
milieuwetgeving. Openbaarheid van gege
vens, ondersteuning aktiegroepen die onder
zoek willen doen . 

6. Aanpassing van de Arbeidsomstandigheden 
Wet zodat arbeiders het recht op kontrole 
krijgen op de naleving van milieu- en veilig-
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heidseisen, en op gratis deskundige bijstand 
daarbij. Recht op werkweigering bij twijfel 
over de naleving van veiligheidsvoorschrif
ten tot het bedrijf het tegendeel heeft aange
toond. 

7. Aanscherping van de Wet Milieugevaarlijke 
Stoffen tot een toelatingsstelsel voor nieuwe 
stoffen, inklusief alle tussenstoffen. Alle niet
afbreekbare schadelijke stoffen op de zwarte 
lijst van stoffen die niet in het milieu geloosd 
mogen worden. 

8. Registratie door bedrijven van inkomende 
en uitgaande vervuilende stoffen. Alleen de 
overheid mag gevaarlijk chemisch afval ver
voeren en verwerken. Strenge kontrole op 
materialen die gebruikt worden bij het bouw
rijp maken van terreinen. Aanpassing van de 
Wet Chemische Afvalstoffen zodat het onmo
gelijk wordt deze wet te ontlopen door de 
koncentraties van afvalstoffen terug te bren
gen door ze te mengen met andere. Verbod 
op export van chemisch afval. 

9. Versnelde aanpak van de bodemsanering, 
verhoging van het budget daarvoor door 
instelling van een heffing op chemische ba
sisprodukten. De op- en omwonenden moe
ten een belangrijke stem in de saneringspro
cedure krijgen. Uitgangspunt moet zijn het 
weghalen van gevaarlijke lagen. Ter plekke 
isoleren alleen bij uitzondering, en in ieder 
geval niet in woonwijken. 

10. Zoveel mogelijk gescheiden inzameling van 
afval en recycling of kompostering ervan 
door gemeentelijke of regionale bedrijven. 
Overblijvende stoffen worden - indien moge
lijk - door verbranding gebruikt voor opwek
king van energie. 

11. Strikte handhaving in de milieuwetgeving 
van het principe dat de vervuiler betaalt. 

12. Instelling van een heffing op verspillende of 
vervuilende produkten naar hun aard en de 
manier waarop ze geproduceerd worden, 
zolang er geen goede vervangingsmiddelen 
zijn. Daarna een verbod ervan. 

13. Verbod op wegwerpverpakkingen van plas
tics en aluminium met een ontheffingsmoge
lijkheid voor noodzakelijke gevallen. Statie
geldverplichting bij glazen verpakkingen. 
Bevordering van duurzaamheid van ge
bruiksgoederen door middel van wettelijke 
voorschriften. 

14. Milieubelasting voor partikuliere huishou
dens afschaffen; verhoging voor lozende 
bedrijven en instellingen. 

15. Bij aanleg van industrie-eilanden worden 
dezelfde normen aangelegd als op het vaste
land. 

16. Geen opheffing van het verbod op nacht
vluchten voor vliegtuigen. Geen laagvlie
gend verkeer boven woon- en natuurgebie
den. Verbod op reklamevluchten. 
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17. Extra steun aan programma's van de Ver
enigde Naties ter bestrijding van woestijn
vorming en ter bescherming van tropische 
regenwouden. 

18. Zorg voor het milieu, ook in de Tweede- en 
Derde-Wereldlanden . Geen dumping van 
afval in andere landen en een terughoudend 
importbeleid van onvervangbare grondstof
fen. 

Energie 

• 30 De energievoorziening neemt in de maat
schappij een belangrijke plaats in . De huidige wel
vaart is grotendeels gebaseerd op een omvangrijk 
gebruik van goedkope energie. Macht over deze 
sektor geeft veel macht in andere sektoren van de 
ekonomie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
juist hier de macht bij enkele grote ondernemin
gen gekoncentreerd is. Het energiebeleid van de 
overheid staat onder sterke invloed van deze gro
te energiekoncerns. In Nederland zijn dat vooral 
Shell en Esso. 
De energieopwekking vindt in Nederland voor 
bijna 95 procent plaats door verbranding van 
aardgas, olie en steenkool. Schadelijk is vooral de 
daardoor veroorzaakte luchtverontreiniging (zure 
regen!). Verbranding van steenkool gaat boven
dien met afvalproblemen gepaard. Als 'oplossing ' 
voor deze problemen en voor de te verwachten 
energieschaarste wordt voor kernenergie gepleit, 
als een 'goedkope en veilige' energiebron. Maar 
kernenergie brengt al bij toepassingen van gerin
ge omvang gevaren met zich mee voor mens en 
milieu over een zeer lange periode. De veilig
heidsmaatregelen bij kernenergie kunnen leiden 
tot een autoritaire staat, die de individuele vrijheid 
en demokratische verworvenheden aantast. De 
mogelijkheid om de kerntechnologie te gebruiken 
voor militaire doeleinden vormt bovendien een 
ernstige bedreiging voor de wereldvrede. 
Onder druk van een heftig en breed verzet werd 
enkele jaren geleden de Brede Maatschappelijke 
Diskussie georganiseerd. De konklusie van deze 
BMD leek sterk op de eisen van de energiebewe
ging: geen kernenergie, meer energie besparen, 
ruim baan voor decentrale opwekkingsmethoden 
en stromingsbronnen . De regering-Lubbers heeft 
de resultaten van de BMD echter genegeerd . 
Kernenergie staat opnieuw op de agenda, kolen 
zullen in toenemende mate worden ingezet. De 
problemen van het radio-aktieve afval worden 
doorgegeven aan volgende generaties. Decentra
le en gelijktijdige opwekking van elektriciteit en 
warmte, en ook wind- en zonne-energie, water
kracht en biogas krijgen geen echte kansen. Ook 
de verdeling van onderzoeksgelden ten behoeve 
van opwekking van energie weerspiegelt deze 
opstelling . 

Op het gebied van energiebesparing blijft Ne
derland achter bij bijvoorbeeld Skandinavië, waar 
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de isolatienormen in de woningbouw veel scher
per zijn. Grootverbruikers van energie betalen 
nog altijd veel minder per eenheid energie dan 
kleine verbruikers . Dat werkt verspilling in de 
hand. 
De regering onderneemt niets om het patroon 
van produktie en konsumptie te veranderen. Ener
gieverslindende produktie van wegwerpverpak
kingen en andere eenmalige of aan snelle slijtage 
onderhevige produkten wordt niet tegengegaan. 
Automobilisten wordt opgeroepen om loodvrije 
benzine te gaan tanken, maar een beleid om het 
autogebruik af te remmen ontbreekt. De afbraak 
van het openbaar vervoer gaat verder. 

In een maatschappelijk zo belangrijke sektor als 
de energievoorziening moet juist van demokrati
sche besluitvorming sprake zijn. Dat is niet het 
geval. In de Gasunie voeren Esso en Shell samen 
met het Ministerie van Ekonomische Zaken een 
beleid dat puur gericht is op het maken van miljar
denwinsten . De olie- en kolenmarkt is vrijwel ge
heel in partikuliere handen. De elektriciteitssektor 
wordt zodanig gereorganiseerd dat provincies en 
gemeenten nóg minder te vertellen krijgen, het 
Ministerie van Ekonomische Zaken des te meer. 
De formele demokratische kontrole van het parle
ment, Provinciale Staten en gemeenteraden 
schiet bij een dergelijke machtskoncentratie te
kort. Temeer daar adviesraden, onderzoeksinstel
lingen en dergelijk eenzijdig zijn samengesteld. 

De PSP vindt dat dit wanbeleid zo snel mogelijk 
moet worden omgebogen. Kernsplijting voor 
energiedoeleinden is, waar ook ter wereld, levens
gevaarlijk en dus onaanvaardbaar. De miljarden
verslindende ontwikkeling van kernfusie moet 
stopgezet worden. Het levert voor een deel soort
gelijke problemen op als kernsplijting. 
De inzet van steenkool moet beperkt worden van
wege de milieuproblemen. Een zo groot mogelijk 
deel van de energievoorziening moet komen uit 
bronnen die niet opraken zoals zon en wind . Het 
plan van de Bezinningsgroep Energiebeleid (1984) 
is daarvoor een goede leiddraad . Met dit plan 
wordt bereikt dat in 2000 reeds de helft van de 
elektriciteitsproduktie op decentrale, milieuvrien
delijke wijze plaatsvindt, samen met een deel van 
de warmteproduktie. De bouw van grote elektrici
teitscentrales is tot die tijd overbodig . 
Daarnaast moeten de investeringen in energiebe
sparing worden opgevoerd en energiebesparende 
(bouw)voorschriften worden verscherpt. Energie
besparing moet ook bevorderd worden door ver
schuivingen in de produktie- en konsumptiestruk
tuur. 
De energiesektor moet ingrijpend worden gede
mokratiseerd, en gedecentraliseerd als dit de 
energiebesparing ten goede komt. Een en ander 
moet worden vastgelegd in een nationaal energie
plan. Daarin worden de bijdragen van verschillen
de energiebronnen, het energieonderzoek en de 
struktuur van de energievoorziening geregeld. 
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• 31 Daarom wil de PSP: 
1. Geen kernenergie, Nederland uit de Kalkar

en Super-Phenix-projekten. Onmiddellijke 
sluiting van de kerncentrales te Borssele en 
Dodewaard en het Ultra-Centrifuge-komplex 
te Almelo. Verwijdering van het Delftse Inter
universitair Reaktor Instituut. Stopzetting on
derzoek in Petten met betrekking tot kern
energie voor de opwekking van energie. 
Geen nieuwe kerncentrales. 

2. Geen bovengrondse opslagplaatsen voor 
nieuw radio-aktief afval van kerncentrales. 
Datgene wat reeds in de kerncentrales gepro
duceerd is, wordt bij de kerncentrales zelf 
bovengronds opgeslagen. 
Radio-aktief afval van buiten de energiesek
tor (bijvoorbeeld ziekenhuizen) wordt apart 
opgeslagen. Produktie van dergelijke afval 
tot het uiterste beperken door strenge eisen 
bij vergunningen. Geen proefboringen voor 
permanente opslag van radio-aktief afval. 

3. Verzet van de Nederlandse regering tegen 
kernenergie(plannen) in andere landen, met 
name de buurlanden. Geen uitvoer van 
nukleair materiaal en kennis op nukleair ge
bied. Geen invoer van elektriciteit wanneer 
dat in het buitenland kerncentrales rendabe
ler maakt. 

4. Krachtige bevordering van energiebespa
ring, zowel in huishoudens, instellingen, ver
voerssektor als in produktiebedrijven. 
Invoeren van de Skandinavische normen 
voor isolatie van woningen. 

5. Stimulering van toepassing van warmte
krachtkoppeling, wind- en zonne-energie, 
waterkracht en bio-gas. Nutsbedrijven krij
gen hiervoor dezelfde steun bij investeringen 
als partikuliere ondernemingen. Aardgas 
voor warmte-krachtinstallaties wordt tegen 
dezelfde prijs geleverd als aan de grote elek
tri citeitsce ntra I es. 

6. Energiebronnen, energieprodukten en -distri
butie zoveel mogelijk in gemeenschapshan
den, zodat de baten geheel aan de gemeen
schap komen. De NAM en de Gasunie wor
den als eerste genationaliseerd. De elektrici
teitssektor wordt ingrijpend gedemokrati
seerd. KEMA. ECN en SEP komen onder di
rek~e kontrole van het parlement. 

7. Lokale en regionale energiediensten gaan 
een belangrijke rol spelen bij distributie, op
wekking in kleinere eenheden en aktiviteiten 
met betrekking tot doelmatig energiever
bruik. Zij moeten zelf het initiatief nemen tot 
de bouw van decentraal vermogen. De open
bare nutsbedrijven mogen in principe geen 
winst maken. Voor zover dit toch gebeurt, 
dienen de winsten in energiebesparing, de
centrale opwekking en voorlichting gestoken 
te worden. Verzet tegen de reorganisatie van 
de elektriciteitsvoorziening zoals die momen-
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teel plaatsvindt, vanwege het ondemokra
tisch ka'rakter daarvan. 

8. Geen tegenwerking van milieuvriendelijke 
eigen opwekking van elektriciteit door indivi
duen en instellingen wanneer het nutsbedrijf 
niet hetzelfde kan bieden. De teruglever-ta
rieven worden opgetrokken tot 85 procent 
van de tarieven die de leverancier zelf moet 
betalen voor ingekochte elektriciteit. 

9. Verminderen van het gebruik van steenkool. 
Bovendien strenge milieu normen, zodat de 
verontreiniging met stof, NOx en S02 aan
zienlijk afneemt. Strenge kontrole op herge
bruik van vliegas. 

10. Voor grootverbruikers wordt levering en prijs 
van aardgas en elektriciteit voor produktie
doeleinden bepaald aan de hand van de 
maatschappelijke noodzaak en de wenselijk
heid van de betreffende produktie. Vooruitlo
pend hierop opheffing van de tariefverschil
len tussen klein- en grootverbruik. Afschaf
fing van het vastrecht. Verlaging van de aard
gasprijzen voor kleinverbruik. 

11. Invoer van LPG uit de Noordzee per pijplei
ding vanaf een daarvoor aangelegd eiland. 
Vervoer van LPG zoveel mogelijk per pijplei
ding. Weren van LPG-stations uit de bebouw
de kom. Beperking van het kleingebruik, kon
centratie van toepassing in de petrochemie 
en de opwekking van elektriciteit. 

Wetenschap 

• 32 De ontwikkeling van de wetenschap is 
door de eeuwen heen een elite-aangelegenheid 
geweest. De machtigste groepen, in deze tijd met 
name het bedrijfsleven, oefenen er grote invloed 
op uit en daarmee ook op de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het grote bedrijfsleven en het 
militair-industrieel komplex zitten op de voorste 
rij om de nieuwste wetenschappelijke resultaten 
in technologie om te zetten. Hierbij spelen slechts 
kommerciële en militaire overwegingen een rol. 
De ontwikkeling van de sociale wetenschappen 
maken - naast positieve gevolgen - ook het ver
mogen van bedrijfsleven en overheid groter om 
gewone mensen te manipuleren. 
Eind van de jaren zestig is deze ontwikkeling door 
een demokratiseringsbeweging aan de kaak ge
steld . Er kwam een kritische wetenschap op; er 
werd geprobeerd de beoefening van de weten
schap meer in dienst te stellen van sociale groe
pen die doorgaans niet aan bod kwamen. De uni
versiteit werd enigszins gedemokratiseerd en la
ter zijn bijvoorbeeld de wetenschapswinkels en 
Instituten voor Maatschappelijk Gericht Onder
zoek (IMGO's) ontstaan. 
Dit dreigt momenteel weer teniet gedaan te wor
den. De overheid probeert wetenschap weer na
drukkelijker te richten op de behoeften van de 
ondernemers. De positie van de wetenschappers 
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wordt daaraan aangepast; zij krijgen steeds vaker 
tijdelijke kontrakten. De demokratisering wordt 
gedeeltelijk weer teruggedraaid. 

De PSP vindt dat de wetenschap er voor ieder
een moet zijn en niet voor de winst van enkelin
gen. Wetenschap moet in dienst komen te staan 
van demokratiserings- en emancipatie-processen, 
van rechtvaardiger internationale verhoudingen, 
van het behoud van de wereld in plaats van de 
vernietiging. 

• 33 Daarom wil de PSP: 
1. Demokratisering van alle (door de overheid 

gefinancierde) wetenschappelijke instellingen. 
Openbaarheid van wetenschappelijke resulta
ten en methodieken. 

2. Onder gemeenschapskontrole brengen van 
technologisch onderzoek bij de grote indus
triële laboratoria. 

3. Geen gemeenschapsgeld voor onderzoek naar 
de ondernemers, wanneer daar geen duidelijk 
maatschappelijk belang mee gemoeid is. On
derzoek betaald door de overheid bij voorkeur 
aan universiteiten, universitaire en andere ge
demokratiseerde instituten en overheidsbedrij
ven. Alle kontrakten worden openbaar. Onder
zoek voor militaire doeleinden wordt stopge
zet. 

4. Ruime mogelijkheden voor onderzoek in op
dracht van vakbonden, ondernemingsraden, 
buurtgroepen, milieu-organisaties en dergelij
ke. De financiering van wetenschapswinkels 
en Instituten voor Maatschappelijk Gericht On
derzoek (lMGO's) wordt aanzienlijk uitgebreid . 
Geen pogingen van bovenaf de IMGO's samen 
te voegen met wetenschapswinkels. 

5. Experimenten met bio-technologie, met name 
rekombinant DNA-onderzoek, alleen onder de 
scherpst mogelijke veiligheidsnormen voor 
werkers en omgeving. Openbare diskussie 
over de wijze waarop voorkomen kan worden 
dat de ontwikkeling van wetenschap en tech
nologie de integriteit van het menselijk be
staan bedreigt. 

6. Meer ruimte voor samenwerkingsprojekten 
met wetenschappelijke instellingen in Derde
Wereldlanden. 

Onderwijs 

• 34 Het huidige onderwijs is te eenzijdig ge
richt op kennisontwikkeling. Deze is afgestemd 
op de eisen van de arbeidsmarkt en gaat te weinig 
uit van de ervaringswereld van leerlingen . Het is 
dan ook niet vreemd dat velen zich niet thuis voe
len in het onderwijssysteem. Veel leerlingen ver
laten de scholen vroegtijdig . Door nog al wat 
scholieren wordt gebruik gemaakt van het overbe
kende protestmiddel: spijbelen. 
Onderwijsplannen die hierin verandering willen 
aanbrengen en die meer inhoud willen geven aan 

285 

de gedachte 'gelijke kansen voor iedereen' zijn de 
laatste jaren weer teruggedraaid. De midden
school is op een zijspoor gezet. In de lyceum-nota 
worden selektiedrempels voor het voortgezet, en 
dus ook voor het hogere onderwijs bepleit. Mede 
door het nieuwe studie-financieringsstelsel wordt 
het tweede-kansonderwijs voor veel volwassenen 
een onbetaalbare zaak. Door het arbeidsmarkt
denken sluipt het profijtbeginsel het onderwijs 
binnen als volwassenen hun eigen beroepsonder
wijs moeten gaan betalen. Er dreigen vormen van 
privatisering als instituten zelf de kosten van kur
sussen niet kunnen dekken. 
De prioriteit ligt in het huidige beleid niet bij het 
stimuleren van een kritische kijk op de samenle
ving . De aandacht is nu gericht op de wensen van 
ondernemers: een brede algemene opleiding, 
gevolgd door een korte, gespecialiseerde be
roepsopleiding. Er is dan ook gewerkt aan verkor
ting van de studieduur in het wetenschappelijk en 
hoger beroepsonderwijs. Daarbij vindt tevens een 
verscherpte selektie plaats. Ondanks de grote 
werkloosheid onder docenten wordt er niets ge
daan aan klassenverkleining en weinig aan stimu
lerende ondersteuning van leerlingen in achter
standssituaties. 

De PSP wil vergaande veranderingen in de in
houd en organisatie van het onderwijs. Het onder
wijs moet leerlingen de kennis, het inzicht en de 
vaardigheden doen verwerven, die zij nodig heb
ben om de wereld te begrijpen en te veranderen. 
De ervaringswereld van leerlingen moet daarom 
een belangrijk uitgangspunt worden in het onder
wijs. Projektmatig en themagericht onderwijs zijn 
daarvoor geschikte middelen. Zij doorbreken de 
scheiding tussen de vakken en vormen een alter
natief voor het opsplitsen in nivogroepen. Het 
onderwijs moet daarbij gericht zijn op het door
breken van de traditionele rolverdeling tussen de 
seksen en de dominante witte kultuur. 
De PSP wil een achtjarige basisschool (vanaf de 
leeftijd van vier jaar), met een soepele overgang 
naar een vierjarige middenschool. Daarna komt 
een stelsel van geïntegreerd beroeps- en weten
schappelijk onderwijs . Dit moet nu gericht zijn op 
het signaleren en oplossen van maatschappelijke 
problemen, en het aanleren van de daarvoor nodi
ge kennis en vaardigheden. 
Een mens is nooit te oud om te leren. De PSP pleit 
daarom voor een leerrecht voor iedereen . Priori
teit moet daarbij gegeven worden aan voorzienin
gen voor mensen in achterstandssituaties. 
De PSP vindt dat gekozen raden van leerlingen, 
opvoeders en personeel de onderwijsinstellingen 
moeten besturen . Binnen door het parlement of 
gemeenteraad vastgestelde grenzen moeten zij 
zelf de inhoud en vorm van het onderwijs kunnen 
bepalen. 

• 35 Daarom wil de PSP: 
1. Onderwijs dat aansluit bij de ervaringswereld 
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van leerlingen en dat het kritisch denken en aan kinderen van migranten . 
zelfstandig handelen bevordert. 13. Invoeren van het esperanto als keuzemoge-

2. Volledige invoering van de middenschool lijkheid in het voortgezet onderwijs . 
als enige onderwijsvorm na de basisschool. 14. Invoeren van onderwijs in informatietechno-
Nadruk op projektmatig en themagericht on- logie vanaf het basisonderwijs. Dit onderwijs 
derwijs. Beperking van de omvang van scho- mag niet eenzijdig gericht zijn op het bed ie-
lengemeenschappen. nen van komputer-apparatuur, maar moet 

3. Na de middenschool doorstroming naar een ook aandacht schenken aan het hanteren 
schooltype (de bovenschool) waarbinnen van informatie-systemen in het algemeen. 
een gevarieerd aanbod van algemeen vor- 15. Afschaffen van alle school- en kollegegelden . 
mende en beroepsgerichte leermogelijkhe- Invoeren van een studieloon, op het nivo van 
den . Geen aparte scholen (lycea) voor het een bijstandsuitkering voor elke student. 
voorbereidend hoger onderwijs. 16. Leerplicht tot 16 jaar. Daarna een algemeen 

4. Opheffing van de tweefasenstruktuur en van recht op leren, ook op latere leeftijd, door 
de verscherpte selektiekriteria in het weten- middel van permanente edukatie en eduka-
schappelijk onderwijs. Een redelijke studie- tief verlof. Vrijheid voor ouderen om aan alle 
duur met ruimte voor nevenaktiviteiten. vormen deel te nemen. 

5. Opheffing van de studiestops in het hoger en 17. Partiële leerplicht vervangen door arbeidser-
wetenschappelijk onderwijs. varings-Ieren, waarin het zelf verantwoorde-

6. Demokratisering van alle onderwijsinstellin- lijk zijn en het kritisch denken bevorderd wor-
gen. Gekozen raden die scholen besturen, en den . Ondersteunen van projekten waar ar-
een zeggenschapsraad waar leerlingen - en beidservarings-Ieerplaatsen worden ge-
op de basisschool en soortgelijk onderwijs kreëerd . Hierbij voorrang voor initiatieven 
opvoeders - meebeslissen over de gang van van vrouwen . 
zaken op school, keuze van thema 's en over 18. Scholen omvormen tot edukatieve centra 
aanstelling van docenten . Bestuursleden in om de daar aanwezige onderwijsvoorzienin-
het hoger onderwijs worden gekozen zonder gen optimaal te kunnen benutten . 
onderscheid te maken naar de geleding : ie- 19. De mogelijkheden voor basisedukatie moe-
der een gelijke stem. ten uitgebreid worden en dichter bij de men-
Demokratisering van het bijzonder onderwijs sen staan . Initiatieven vanuit mensen zelf, 
als voorwaarde voor subsidiëren . gericht op emancipatie, zelforganisatie en 

7. Vervanging van alle verzuilde overlegorga- ervaringsieren, krijgen extra ondersteuning . 
nen door adviesorganen van het openbaar Geen invoering van het profijtbeginsel. 
onderwijs, zoals bijvoorbeeld de Onderwijs- 20. Meer onderwijsvoorzieningen voor mensen 
raad . De Grondwet zo wijzigen dat de over- in achterstandssituaties, zoals vrouwen, 
heid zorg dient te dragen voor voldoende mensen met een handikap en migranten . 
openbaar onderwijs op alle nivo 's. Oneigen- 21 . Behoud van basisscholen in kleine kernen en 
lijke 'financiële gelijkstelling' van openbaar geïsoleerde woonwijken . 
en bijzonder onderwijs opheffen. 22. Basis- en vervolgonderwijs in beg insel toe-

8. Blijvende experimenten ten behoeve van gankelijk maken voor kinderen met een han-
vernieuwing in het onderwijs. Voorrang voor dikap door daarvoor de noodzakelijke techni-
experimenteerscholen uit het openbaar on- sche en andere voorzieningen te treffen . Ver-
derwijs. groting van het aantal arbeidsplaatsen ten 

9. Invoeren van vredesopvoed ing als geïnte- behoeve van de zorgbreedte van dit onder-
greerd onderdeel van het onderwijs. wijs . 

10. Vervanging van leermiddelen die de hetero- 23. Verkleining van de klassegrootte. Meer facili -
seksuele norm en de traditionele rolverdeling teiten voor regelmatige her- en bijscholing 
tussen mannen en vrouwen bevestigen. van docenten . Her- en bijscholing binnen de 

11. Vervanging van leermiddelen die racistische werkuren . 
vooroordelen bevestigen . Ontwikkeling van 24. Een drastische arbeidstijdverkorting in het 
interkulturele leermiddelen waarin niet lan- onderwijs gekoppeld aan voorkeursbehande-
ger de kultuur van de witte Nederlandse sa- ling van vrouwen bij benoeming, met name 
menieving centraal staat. in leid inggevende funkties. Koppeling van 

12. Verste rken van de positie van het onderwijs arbeidsduurverkorting aan verlaging van de 
in eigen taal en kultuur aan kinderen van normbetrekking . 
migranten. Kinderen uit élke migrantengroe- 25. Gescheiden overheidssubsidies voor salaris-
pering hebben recht op onderwijs in eigen sen en exploitatie. 
taal en kultuur. Een aktief beleid gericht op 
uitbreiding van opleidingen voor voldoende Welzijn 
gekwalificeerde leerkrachten en de ontwikke-
ling van leermiddelen voor het onderwijs • 36 Ons welzijn wordt in belangrijke mate 
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bepaald door de maatschappelijke omstandighe
den waarin we leven. De PSP wil dan ook vooral 
dat welzijnswerk ondersteunen, dat zich niet be
perkt tot individuele hulpverlening maar dat zich 
richt op ondersteuning van mensen bij de strijd 
voor verbetering van de omstandigheden. Dit uit
gangspunt staat haaks op het regeringsbeleid. 
Was er in de tijd van ekonomische groei nog ruim
te voor 'leuke dingen', nu wordt het welzijnswerk 
steeds meer beperkt tot de opvang van de ergste 
nood. Bezuinigingen worden verkocht met de 
ideologische termen mantel- en zelfzorg. Daar
mee worden voorzieningen als wijkverpleging en 
gezinszorg afgebroken. Ouderen en mensen met 
een handikap worden zo weer afhankelijk ge
maakt van de 'vrijwillige' zorg, die traditiegetrouw 
vooral van vrouwen wordt verwacht. 
Decentralisatie, een op zich wenselijke ontwikke
ling, wordt gebruikt om de gevolgen van de bezui
nigingen af te wentelen op de schouders van pro
vincie en gemeente. Het sociaal-kultureel werk 
krijgt hierdoor zware financiële klappen te verdu
ren. 

De PSP wijst de botte bezuinigingen op het wel
zijnswerk af. Dat betekent nog niet dat aIleverwor
venheden op welzijnsgebied in stand moeten blij
ven. Welzijnszorg, dat de mensen aanpast aan de 
maatschappelijke {wan)orde en mensen de moge
lijkheid tot eigen handelen ontneemt, werkt juist 
anti-emancipatoir. 
De PSP wil meer steun voor initiatieven uit de 
hoek van bijvoorbeeld ouderen, vrouwen en mi
granten zelf, die gericht zijn op emancipatie, zelf
organisatie en maatschappelijke veranderingen. 
Mensen, die nu vaak als 'improduktief' worden 
beschouwd, zoals ouderen en mensen met een 
handikap, behoren niet 'weggestopt' te worden. 
Zij hebben recht op zelfstandigheid en op alle 
mogelijkheden om volwaardig aan de samenle
ving deel te nemen. Naast eigen voorzieningen 
per buurt is het ook nodig, dat voor hen in de 
algemene voorzieningen veel meer rekening ge
houden wordt. Welzijnswerk moet, net als onder
wijs en gezondheidszorg, een basisvoorziening 
worden, waar iedereen recht op heeft. 

• 37 Daarom wil de PSP: 
1. Invoering van een welzijnswet, die welzijns

voorzieningen - volgens de kriteria in de in
leiding van dit programma en dus in maat
schappijkritische zin - garandeert als een 
basisvoorziening. Deze welzijnswet zal een 
brede wet moeten zijn en de voorwaarden 
moeten scheppen voor een geïntegreerd 
werken op wijk- en buurtnivo van vele soor
ten welzijnswerk: maatschappelijke dienst
verlening, kruiswerk, gezinsverzorging, huis
artsen, bibliotheken, sociaal-kultureel werk, 
opbouwwerk, wijkverpleging, ouderenwerk. 

2. Ontzuiling en demokratisering van alle wel
zijnsinstellingen . Vastleggen van de rechten 
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van gebruikers. Een wet op het kliëntenrecht 
vergelijkbaar met het patiëntenrecht in de 
volksgezondheid. In op de buurt- of wijkbe
woners gerichte welzijnsvoorzieningen krij
gen de bewoners zeggenschap over het be
leid. Ouderen beslissen zelf over de gang 
van zaken in bejaardentehuizen. Mensen met 
een handikap dan wel hun rechtsvertegen
woordigers beslissen over de gang van zaken 
in daarvoor in aanmerking komende voorzie
ningen als wooncentra, gezinsvervangende 
tehuizen, dagverblijven en dergelijke. 

3. Meer financiële middelen voor het toeganke
lijk maken van voorzieningen voor ouderen 
en mensen met een handikap, zodat zij zelf
standig in hun buurt kunnen blijven wonen. 

4. Voorzieningen om initiatieven vanuit een 
bevolkingsgroep zelf op te kunnen starten. 
Groepen houden zelf zeggenschap over de 
eventuele ondersteuning door beroepskrach
ten. 

5. Voorzieningen voor achtergestelde groepen, 
zoals voor vrouwen, ouderen en migranten, 
in de buurthuizen. Daarnaast ondersteuning 
van kategorale voorzieningen. 

6. Meer kollektieve voorzieningen in de woon
omgeving, zoals kinderopvang, wijkverple
ging en goedkope was- en eetgelegenheden. 

7. Betere rechtspositie en betaling van gezins
verzorgsters, alfahulpen en dergelijken . 

8. Betere rechtspositie en opvangmogelijkhe
den voor jongeren die van huis weglopen. 

9. Een betere opvang en begeleiding van jonge
ren door middel van wijkgerichte en stedelij
ke voorzieningen, waar rekreatieve en vor
mende aktiviteiten ontwikkeld worden. 

10. Voorzieningen voor jeugdhulpverlening die
nen ondergebracht te worden in de brede 
welzijnswet. 

11. Er dient een plan ontwikkeld te worden voor 
de opvang van ex-verslaafden, waarbij ook 
voorwaarden gekreëerd dienen te worden 
voor hun (hernieuwde) participatie in de sa
menleving . 

Volksgezondheid 

• 38 De huidige maatschappij kent zijn speci
fieke gezondheidsproblemen die veroorzaakt wor
den door grote werkloosheid, geestdodende ar
beid, slechte woonomstandigheden, het systeem 
van heteroseksualiteit met als gevolg het huis
vrouwen-syndroom, blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen, vervuiling van water, bodem en lucht. 
Een gezondheidszorg die geen oog heeft voor 
maatschappelijke oorzaken van ziekten verhult de 
tekortkomingen van de huidige maatschappij. Zij 
werpt gezondheidsproblemen ten onrechte op 
het individu terug. De oorzaken dienen juist opge
spoord en aangepakt te worden . In deze visie past 
een aktieve preventie. Deze moet meer zijn dan 
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voorlichting over ongezonde leefwijzen, maar ook 
de gezondheid-bedreigende faktoren in de maat
schappij terugdringen. Daartoe moet de basisge
zondheidszorg versterkt worden . 
De klachten over onheuse bejegening, over sek
sisme of racisme in de hulpverleningsrelatie, en 
over gedwongen behandelingen in met name de 
geestelijke gezondheidszorg zijn legio. Veel pa
tiënten blijven onnodig lang onder medische be
handeling, moeten onnodige behandelingen on
dergaan, of hebben nauwelijks invloed op beslis
singen over deze behandelingen . De rechtspositie 
van de patiënt dient daarom wettelijk verbeterd 
en vastgelegd te worden . 
De keuzevrijheid van de patiënt ten aanzien van 
behandelingen moet worden gerespekteerd. Het 
gaat tenslotte om je eigen lijf. Alternatieve behan
delingen die hun nut bewezen hebben, moeten 
daarom financieel mogelijk gemaakt worden en 
opgenomen in het aanbod. Ook zelfhulp- en be
wustwordings-aktiviteiten zoals patiëntenvereni
gingen, medicijnwinkels en vrouwengezond
heidscentra verdienen steun . Mensen kunnen 
desgewenst door iemand van de eigen sekse ge
holpen worden. 
Alle instellingen moeten worden gedemokrati
seerd en bestuurd worden door verenigingen 
waarvan zowel gebruikers als hulpverleners lid 
kunnen worden . Daarnaast moet de klachtenpro
cedure sterk verbeterd worden. Patiënten moeten 
geholpen worden in het uitzoeken en formuleren 
van hun klacht door onafhankelijke regionale om
buds-instellingen . 

Ziek worden is een risiko dat iedereen loopt. Zij 
die vaker ziek worden of door hun ziekte meer 
hulp nodig hebben dan anderen, moeten niet 
méér hoeven te betalen dan anderen. Eigen risi 
ko's en eigen bijdragen wijst de PSP daarom af. 
De PSP wil een algemene volksverzekering voor 
alle ziektekosten met een premie naar draagkracht 
en op den duur bekostigd uit de algemene midde
len . Een basisvoorziening als de gezondheidszorg 
behoort niet kommercieel georganiseerd te zijn . 
De industrie voor geneesmiddelen en medische 
apparatuur maakt grote winsten . De inkomens 
van met name medische specialisten - veelal vrije 
ondernemers - zijn buiten alle proporties. Ge
noemde industrieën moeten gesocialiseerd wor
den . Alle hulpverleners in de gezondheidzorg 
moeten in loondienst komen. Daarmee kan een 
einde komen aan de abnormale werktijden en 
inkomens. Ook kunnen dan de nog sterk hiërarchi
sche verhoudingen worden doorbroken, die nu 
bestaan tussen hulpverleners onderling - bijvoor
beeld tussen artsen en verpleegkundigen; man
nen en vrouwen - en tussen hulpverleners en 
patiënten. 

De overheid dient aids te benaderen als een 
algemene, ernstige ziekte en dus los te koppelen 
van homoseksualiteit. Er dienen voldoende finan
ciële middelen beschikbaar te blijven voor me-
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disch onderzoek gericht op genezing van aids en 
voorkoming 'daarvan via het ontwikkelen van een 
vaccin . Wanneer dit vaccin ontwikkeld is, dient 
het in het basispakket van de ziekenfondsen opge
nomen te worden of gratis op overheidskosten 
beschikbaar te komen. Verspreiding van aids 
dient voorkomen te worden via op wetenschappe
lijk onderzoek gebaseerde methoden. Ieder indivi
du moet op grond hiervan zelf beslissen welke 
konsekwenties hij of zij hieruit trekt voor het sek
sueel gedrag. Overheidsmaatregelen in de ver
bodssfeer, zoals sluiting van homotrefplaatsen en 
bordelen of verpl ichte testen, wijst de PSP af. Dis
kriminatie van mensen met aids of van mensen 
die positief op testen reageren dient wettelijk on
mogelijk gemaakt te worden. Zo mag het geen 
problemen voor die mensen opleveren bij het 
afsluiten van ziektekostenverzekeringen of bij me
dische keuringen voor beroepen. 

• 39 Daarom wil de PSP: 
1. Invoering van een algemene volksverzeke

ring voor ziektekosten, met op den duur fi 
nanciering uit de algemene middelen . Af
schaffing van eigen risiko 's en eigen bijdra
gen . 

2. Het vestigings- en vergunningen beleid onder 
politieke kontrole. Alle werkers in de gezol"1d
heidszorg in loondienst van de instellingen 
met nivellering van inkomensverschillen . De 
normen ten aanzien van het aantal werkers 
in een instelling worden zodanig vastgesteld 
dat elders gebruikelijke werktijden en werk
druk mogelijk worden . 

3. Socialisatie van de industrie voor genees
middelen en medische apparatuur. 

4. Een verbod op de uitvoer naar arme landen 
van geneesmiddelen die verouderd, niet 
deugdelijk dan wel gevaarlijk zijn of hier ver
boden zijn . 

5. Meer invloed van de gebruikers op de plan 
ning van de gezondheidszorg op alle nivo's 
van planning . 

6. Demokratisering van de gezondheidsvoorzie
ningen door het verplicht stellen van de ver
enigingsvorm voor instellingen . 

7. Versterking van de eerstelijns- en basisge
zondheidszorg, onder andere ten behoeve 
van preventie, ten opzichte van de tweede
lijnszorg . Oprichting van eerstelijnscentra in 
buurten en dorpen waar ze nog niet bestaan . 

8. Onafhankelijke bedrijfsgezondheidszorg met 
grotere inspektiebevoegdheden ten aanzien 
van de arbeidsomstandigheden . 

9. Alle behandelvormen worden voortdurend 
geëvalueerd door onafhankelijke instanties. 
Opstellen van protokollen die dienen als 
richtlijnen voor behandelingsplannen . Ruim
te voor experimenten met alternatieve ge
neeswijzen. Waar deze effektief zijn gebleken 
worden ze opgenomen in het verstrekkingen
pakket. 
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10. Vastleggen van de rechten van patiënten in 
een Wet op het patiëntenrecht, zoals recht 
op informatie, inzage in eigen gegevens, pri
vacy-bescherming, toestemming in behan
deling en een onafhankelijke klachtenproce
dure. Afschaffing van het medisch tucht
recht. Instelling van regionale ombudsinsti
tuten . 

11. Subsidie voor patiëntenverenigingen, zelf
hulpaktiviteiten en gezondheidswinkels. 

12. Verruiming van de mogelijkheden tot ambu
lante geestelijke hulpverlening via de 
RIAGG's, zoals dagbehandeling, krisisinter
ventie en in de thuiszorg . Psychiatrische zie
kenhuizen worden op termijn gesloten, ter
wijl de mogelijkheden voor begeleide woon
vormen sterk worden uitgebreid. Verbod op 
isolatie en elektroshock. Steun aan zelfhulp
initiatieven. 

13. Een wettelijke regeling voor euthanasie, 
waarin de persoonlijke keuzevrijheid wordt 
gerespekteerd en hulp - onder voorwaarden 
- niet strafbaar is. 

14. Abortus opnemen in het verstrekkingspakket. 
De vrouw beslist. Geen verplichte bedenkda
gen . 

15. Beperking van dierproeven tot wat absoluut 
noodzakelijk is voor onderzoek op het gebied 
van de volksgezondheid . Invoering van een 
wet waarin duidelijk geregeld wordt waar, 
wanneer, door wie en hoe de dierproeven 
uitgevoerd mogen worden . 

16. Verbod op roken in openbare gebouwen. 
17. Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding op 

alle scholen . Mogelijkheden voor bijscholing 
via gezondheidscentra . 

18. Het kreëren van mogelijkheden van gezond
heidsverlof om zieke partner of huisgenoten 
te verzorgen. 

19. Bevorderen van onderzoek naar aids, juiste 
voorlichting om 'hysterie' te voorkomen en 
vooroordelen ten aanzien van homoseksuali
teit teniet te doen . Afwijzing van een repres
sief beleid rond deze ziekte , zoals sluiting 
van homo-ontmoetingsplaatsen, verplichte 
testen , verplichte gedragsveranderingen. 

Multi-kulturele samenleving 

• 40 Migranten nemen een ondergeschikte 
positie in . Zij worden gekonfronteerd met diskri
minatie, een permanent verschijnsel in deze sa
menleving. De kansen van migranten op de ar
beidsmarkt en bij de woningdistributie zijn aan
merkelijk geringer dan gemiddeld. Het betaalde 
werk dat door hen wordt verricht is doorgaans 
eentonig of smerig en laag betaald. Hun kultuur 
wordt verdrukt. De rechtspositie van migranten is 
slechter. Aan vrouwelijke migranten wordt in veel 
gevallen geen zelfstandige verblijfsvergunnjng 
verstrekt, maar uitsluitend in het kader van het 

289 

gezin waartoe zij behoren. De overheid bevestigt 
dit struktureel racisme door de tweederangs posi
tie van migranten in stand te houden. Vrijwel da
gelijks hebben migranten last van handelingen en 
uitingen van racisme, van vooroordelen en supe
rioriteitsgevoelens . Joden worden nog steeds 
gekonfronteerd met anti-semitisme. 

De sociaal-ekonomische krisis is op zich geen 
oorzaak van het toenemen van racisme. In tijden 
van ekonomische groei en bloei zijn ook racisti
sche geluiden waar te nemen. Wel ontstaat er 
tijdens een sociaal-ekonomische krisis een kli
maat van angst, agressie en perspektiefloosheid, 
waardoor de diskriminatie kan toenemen en 
scherpere vormen kan aannemen. Het georgani
seerd racisme speelt daarop in door aan te zetten 
tot vreemdelingenhaat met een daadwerkelijke 
praktijk van bedreigingen, geweld en diskrimina
tie ten opzichte van migranten en andere groepen . 

Nederland is een multi-kulturele samenleving 
geworden . Dat wil niet zeggen dat er sprake is 
van gelijkwaardigheid tussen de verschillende 
kulturen . In de wijze waarop de verschillende kul
turen zich tot elkaar verhouden neemt de witte 
Nederlandse kultuur een dominante positie in. 
Het gaat in de strijd voor een rechtvaardige muIti
kulturele samenleving dan ook om het opheffen 
van de strukturele ongelijkheid tussen migranten 
en witte Nederlanders. 
Dat vereist van ieder een omschakeling in denken 
en handelen, hetgeen met spanningen en proble
men gepaard gaat, maar uiteindelijk een verrijking 
voor allen betekent. De principiële gelijkwaardig
heid van alle mensen moet uitgangspunt van be
leid zijn . De PSP wil toe naar een verdraagzame 
samenleving, waar groepen met verschillende 
kulturen naast en met elkaar leven, en op basis 
van gelijkwaardigheid hun identiteit en kultuur 
kunnen ontwikkelen. 
Bestrijding van racisme, fascisme en anti-semitis
me is een wezenlijk onderdeel van een demokrati
sche politiek en dus ook van de linkse strijd . 
Er is een aktief overheidbeleid nodig om de twee
derangs-positie van migranten op te heffen : gelij
ke sociale en politieke rechten voor iedereen die 
in ons land woont. Migranten moeten gelijkelijk 
als iedereen toegang hebben tot betaald werk op 
alle nivo 's, woningen en kollektieve voorzienin
gen. 
Voor het opheffen van de strukturele achterstan
den is juist positieve in plaats van negatieve dis
kriminatie nodig. De aktieve opsporing van ille
gaal in ons land verblijvende buitenlanders dient 
te worden gestaakt. 

De laatste jaren wordt er steeds meer gespro
ken over remigratie. De wens om terug te keren 
naar het land van herkomst is vooral bij oudere 
migranten aanwezig. Ten onrechte gebruiken de 
overheid en veel politieke partijen remigratie als 
'oplossing' voor de achterstelling waarin migran
ten in Nederland verkeren. Men laat na te ijveren 
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voor gelijke juridische en ekonomische rechten. 
Het is daarbij wrang te moeten konstateren dat 
deze regering met een regeling voor remigratie 
kwam die nauwelijks mogelijkheden biedt om in 
het thuisland een menswaardig bestaan op te 
bouwen. 
Volgens de PSP moet de Nederlandse overheid 
niet alleen mogelijkheden kreëren voor migranten 
om terug te gaan naar het land van herkomst. Zij 
heeft ook de verantwoordelijkheid voorzieningen 
te treffen om in de herkomstlanden een bestaan 
op te bouwen. 

• 41 Daarom wil de PSP: 
1. Een gelijke rechtspositie voor iedereen die in 

Nederland woont. 
2. Intrekking van de Wet Arbeid Buitenlandse 

Werknemers. 
3. Migranten moeten meer kans krijgen op de 

arbeidsmarkt. Daarom een wettelijke kwote
ringsregeling om de achtergestelde positie 
van migranten op de arbeidsmarkt op te hef
fen. 

4. Aktief en passief kiesrecht bij alle verkiezin
gen voor alle ingezetenen van 16 jaar en ou
der, ook indien men de Nederlandse nationa
liteit niet bezit. Geen misbruik van dit kies
recht om 'illegaal' verblijvende mensen op te 
sporen. Aktieve opsporing en vervolging van 
werkgevers die illegalen in dienst hebben of 
werven. 

5. Na een jaar verblijf in Nederland voor elk 
persoon een verblijfsvergunning op indivi
duele basis zonder inkomenseisen. 

6. Geen belemmeringen bij gezinshereniging. 
Bij vertrek uit Nederland geen belemmerin
gen om terug te keren naar Nederland. Be
houd van de opgebouwde rechten voor so
ciale zekerheid. Bij remigratie moet het mo
gelijk gemaakt worden te kiezen tussen af
koop enlof behoud van uitkering. 

7. Terugkeerprojekten moeten daarom worden 
gehandhaafd, respektievelijk verbeterd en 
uitgebreid. Remigranten krijgen desgewenst 
al voorafgaand aan hun terugkeer begelei
ding . 

8. Speciale aandacht voor de positie van vrou
welijke migranten. Organisatie van onder 
andere taalkursussen, aantrekken van vrou
welijke tolken en opvang voor verlaten en 
mishandelde vrouwen. Zelfstandige verblijfs
titel voor buitenlandse vrouwen. 

9. Naast kategorale voorzieningen ook het toe
gankelijk maken van algemene voorzienin
gen voor migranten . Faciliteiten voor demo
kratische organisaties van migranten en mi
grantes. Waar het gaat om subsidiëring van 
aktiviteiten door de overheid komen alle mi
grantenorganisaties daarvoor in aanmerking, 
met uitzondering van eng-nationalistische, 
fascistische organisaties en organisaties die 
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uitgaan van de fundamentele ongelijkwaar
digheid van mannen en vrouwen. 

10. Steun aan initiatieven ter bestrijding van ra
cisme en vooroordelen. 

11. In het basis- en middelbaar onderwijs moet 
aandacht geschonken worden aan aspekten 
van de multi-kulturele samenleving. 

12. Voldoende faciliteiten voor bevolkingsgroe
pen met een eigen kultuur en taal. Betere 
verspreiding van de faciliteiten zoals oplei
dingsmogelijkheden en landelijke gerichte 
organisaties. 

13. Verscherpte wetgeving en een aktiever ver
volgingsbeleid op basis waarvan de rechter 
racistische organisaties kan verbieden en 
ontbinden. Politie en openbaar ministerie 
dienen prioriteit te geven aan de opsporen 
en vervolgen van overtredingen van de anti
diskriminatiewetgeving. Groepen of indivi
duen moeten aangiften kunnen doen bij on
afhankelijke meldpunten. 
Mensen die zich bij de uitoefening van hun 
funktie duidelijk diskriminerend uitlaten of 
zo optreden, dienen vervolgd en uit hun funk
tie gezet te worden. 

Justitie en politie 

• 42 In een werkelijk demokratische samenle
ving moeten ingezetenen zich verzekerd weten 
van gelijke rechten en plichten. Zelfs op papier 
hebben nu niet alle mensen dezelfde rechten en 
plichten, denk bijvoorbeeld aan de Wet Arbeid 
Buitenlandse Werknemers. Het geldende rechts
systeem houdt de bestaande ongelijkheid, die 
deze maatschappij kenmerkt, in stand. Zo bevor
dert het partikulier eigendomsrecht van produk
tiemiddelen juist de ongelijkheid tussen mensen. 
Ook in de uitvoering van de bestaande wetgeving 
komt die ongelijkheid tot uiting. De kans om ge
pakt of vervolgd te worden is hoger naarmate je 
lager op de maatschappelijke ladder staat. De 
PSP vindt de huidige rechtsorde de onze niet. 

Het rechtssysteem dient, in eerste instantie, 
ieders demokratische rechten te waarborgen. Dat 
betekent ook, dat diskriminatie op grond van 
huidskleur, sekse of seksuele voorkeur niet kan 
worden getolereerd . De PSP is voorstander van 
een aktief vervolgingsbeleid in deze, ook bij ge
weidsdelikten tegen vrouwen, homoseksuelen en 
migranten. 
Daarnaast moeten mensen kunnen rekenen op 
bescherming tegen inbreuken op hun rechten. 
Het bestaan van inlichtingen- en veiligheidsdien
sten acht de PSP principieel in strijd met de demo
kratie, omdat de staat daarmee enkelen de be
voegheid geeft velen in het geheim en ongelimi
teerd in de gaten te houden en te diskwalificeren . 
Het nationalistisch denken - rechten koppelen 
aan het Nederlandse staatsburgerschap - dat ten 
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grondslag ligt aan de Vreemdelingenwet, de Kies
wet, de Wet op het Nederlanderschap, de Wet 
Arbeid Buitenlandse Werknemers, wordt door de 
PSP verworpen, omdat dat het maken van onder
scheid tussen ingezetenen met en zonder Neder
lands paspoort vooronderstelt, rechtvaardigt en 
aktiveert. 

De afgelopen jaren zijn vooral de kleine krimina
liteit en het vandalisme toegenomen. Veel men
sen voelen zich door deze ontwikkeling bedreigd. 
Repressief optreden en het opentrekken van een 
blik agenten helpt niet om deze ontwikkeling te 
keren. Vooral in de preventieve sfeer zullen er 
maatregelen genomen moeten worden. 
Zowel het op grote schaal gebruiken van hard
drugs als het illegale karakter daarvan houden de 
verwerpelijke handel met bijbehorende randver
schijnselen als georganiseerde misdaad, vrou
wenhandel en gedwongen prostitutie in stand. 
Verscherping van de opiumwetgeving, harde op
sporing en vervolging hebben een negatief effekt 
op elementaire beginselen van het straf(pro
ces)recht en veroorzaken verschijnselen als veel
soortig druggebruik. Drugs zouden een zaak van 
volksgezondheid moeten zijn en niet van justitie. 

In het strafrecht moeten zo snel mogelijk alter
natieven komen voor vrijheidsstraffen . Veel meer 
delikten moeten in de sfeer van overtredingen 
worden gebracht. Daartegenover zal een aantal 
handelingen, anders dan nu het geval is, als straf
baar aangemerkt moeten worden, zoals bijvoor
beeld het spekuleren met woonruimte. 
De PSP vindt dat de organisatie van de politie 
meer op hulpverlening gericht moet zijn. Ook de 
opleidingsinstituten van de politie zullen daartoe 
moeten worden aangepast, maar ook het demo
kratisch karakter van de politie moet daarop afge
stemd zijn. Een politie op gemeentelijke leest 
biedt daarvoor de beste garanties. 

• 43 Vluchtelingenbeleid 
Op papier (wetten en cirkulaires) is Nederland 
een van de meest ruimhartige landen wat toela
ting en opvang van vluchtelingen betreft. In de 
praktijk worden mensen zonder verder onder
scheid van Schiphol naar gevaarlijke situaties te
ruggestuurd, duren de procedures eindeloos, 
worden sommige vluchtelingen in deze wachtpe
riode allerlei beperkingen opgelegd en krijgen 
slechts weinigen de echte status van vluchteling . 
Dat moet snel verbeterd worden. In internationaal 
verband moet Nederland de samenwerking met 
de Hoge Commissies voor de Vluchtelingen van 
de Verenigde Naties herstellen. De opvang van 
asielzoekers in de landen van West-Europa moet 
gekoördineerd worden onder de strikte voorwaar
de dat dit een ruimhartig asiel- en opvangbeleid 
bevordert. 

• 44 Daarom wil de PSP: 
1. Schrappen van de bijzondere noodwetge-
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ving die opschorting van burgerrechten en 
militaire bijstand aan politie-optreden moge
lijk maakt. 

2. Wettelijke regeling van de bescherming van 
de privacy. Daarnaast een Wet op de per
soonsregistratie, zodat het registreren van 
persoonsgegevens alleen kan met een open
bare vergunning, waarin aard en gebruik van 
gegevens is bepaald en het toezicht is gere
geld. Geen invoering van identiteitsbewijzen. 

3. Opheffen van de BVD en andere politieke en 
militaire inlichtingendiensten. 

4. Afschaffen van alle vormen van tuchtrecht. 
5. Versterken van openbare parlementaire kon

trole op de politie. De gemeenteraad moet in 
plaats van de burgemeester aan het hoofd 
van de politie staan. 

6. Afschaffen van het dragen van vuurwapens 
bij de surveillancedienst. Strenge en openba
re voorschriften voor het gebruik van vuur
wapens door de politie. 

7. Meer nadruk op hulpverlenende taak van de 
politie. Geen decentralisatie van de beheers
taak naar wijkagenten. Geen medewerking 
aan burger- en buurtwachten. 

8. Opheffen van de marechaussee en tot die 
tijd geen bijstand daarvan aan gemeente- en 
rijkspolitie. Een verbod op partikuliere bewa
kings- en veiligheidsdiensten. 

9. Geen aparte gespecialiseerde of gemilitari
seerde politie-eenheden met vergaande be
voegdheden, zoals arrestatieteams en anti
terreur-brigades. Opheffen van de Mobiele 
Eenheid. 

10. Een wettelijke regeling van een klachtenpro
cedure tegen politie-optreden bij een onaf
hankelijk instantie. Invoeren van het dragen 
van een plaatje met dienstnummer door poli
tie-ambtenaren, met vermelding van het 
dienstonderdeel van de betrokkene. 

11. Terugdringen van vrijheidsstraffen en het 
ontwikkelen van alternatieven voor de vrij
heidsstraf. Inkrimpen van gevangeniskapaci
teit. Uitbreiding van open en halfopen straf
inrichtingen ten koste van de gesloten inrich
tingen. Geen opsluiting van verslaafden en 
dienstweigeraars. 

12. Verbeteren van de rechten van patiënten in 
psychiatrische inrichtingen. Rechten van ge
detineerden moeten wettelijk worden vastge
legd, zoals het recht op twee verlofdagen per 
week, bezoek zonder bewaking, vrije brief
wisseling, vrij telefoonverkeer, opleiding, 
arbeid, normaal loon en handhaving kies
recht. Verbetering van de beklagprocedures. 
Verdergaande beperkingen aan de mogelijk
heden tot het opleggen en verlengen van 
voorlopige hechtenis. Hierbij kan alleen bij 
afzonderlijk besluit en in uitzonderlijke geval
len, zoals kans op herhaling van geweIdsde
likten, van afgeweken worden. 
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13. Erkenning van niet-justitiegebonden vrijwilli
gersorganisaties met optimale toegang en 
recht op faciliteiten. 

14. Naast een advokaat kunnen bij insluiting ook 
andere hulpverleners toegang tot de cel krij
gen. Uitbreiding van dergelijke vormen van 
vroeg hulp. Het recht van een (piket)advokaat 
om bij een politieverhoor aanwezig t!3 zijn. 
Met name bij mensen, die voor het eerst wor
den ingesloten of in aanraking komen met 
justitie, moet gezocht worden naar oplossin
gen buiten de justitiële sfeer. 

15. Waarborgen voor onafhankelijkheid van ad
vokaten en vrije advokatenkeuze. Geen eigen 
bijdragen bij zogenaamde pro-deo-advoka
tuur. Het uitbouwen van een landelijk net
werk van sociale rechtshulp. 

16. Hulpverlening aan slachtoffers van gewelds
misdrijven en hun nabestaanden of direkte 
relaties. Hierbij extra aandacht voor de op
vang van verkrachte vrouwen en mannen, 
slachtoffers van incest en poten- of potten
rammerij. De PSP is ervoor dat op het politie
buro onafhankelijke buro's met hulpverle
ners voor slachtoffers van geweldsdelikten 
gevestigd worden. 

17. Verkrachte vrouwen dienen aangifte te kun
nen doen bij en verhoord te kunnen worden 
door een vrouwelijke agente. Meer vrouwelij
ke agenten. 

18. Een aktief beleid van de Nederlandse rege
ring, waarbij politieke vluchtelingen, die asiel 
vragen, zoveel mogelijk steun krijgen. Daar
toe worden geldende internationale verdra
gen onverkort uitgevoerd, kriteria met be
trekking tot het zogenaamde eerste land van 
ontvangst niet verscherpt. Vluchtelingen krij
gen de gelegenheid de uitslag van eventueel 
aangespannen beroepsprocedures tegen de 
weigering om hen als vluchteling te erken
nen, in ons land af te wachten. 

19. Het administratieve deel van de 'vreemdelin
gen'-dienst, zoals verstrekking van verblijfs
vergunningen, weg bij de politie en onderge
bracht bij de gemeentesekretarie. Afschaf
fing van de vreemdelingenwetgeving. De 
Vreemdelingenwet is een instrument waar
mee eerste- en tweederangs burgers worden 
gekreëerd. Zolang deze wet niet is afge
schaft, op korte termijn legalisering van alle 
illegaal in ons land verblijvende buitenlan
ders. Aktieve opsporing van werkgevers die 
illegalen in dienst hebben. Afschaffing van 
de zogenaamde vreemdelingenbewaring. 

20. Snelle realisatie van een Wet gelijke behan
deling . Verscherping van wetgeving over en 
strafbaarstelling van diskriminatie op grond 
van sekse, seksuele voorkeur, burgerlijke 
staat, ras, huidskleur of etnische afkomst. 
Een aktiever vervolgingsbeleid als gevolg 
waarvan uitsluitend de rechter organisaties 
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die zich in doelstelling of praktijk schuldig 
maken aan dergelijke diskriminatie kan be
straffen, verbieden en ontbinden. 

21 . Het wettelijk vastleggen van rechten van 
minderjarigen zoals het recht om een oplei
ding, eigen hulpverlener, arts of advokaat te 
kiezen en vanaf het twaalfde jaar een ouder/ 
voogd te kiezen bij ontbinding van de relatie 
tussen de ouders. Het wettelijk vastleggen 
van rechten van minderjarigen in tehuizen. 
Erkennen van de Belangenvereniging Min
derjarigen als vertegenwoordiger van tehuis
bewoners met optimale toegang en facilitei
ten. 

22. Versnelde uitbouw van nieuwe vormen van 
(zelf)hulpverlening aan jeugdigen. Onder
brengen hiervan bij het Ministerie van WVC. 

23. Legalisering van kannabisprodukten. De 
opiumwetgeving vervangen door een waren
wet onder kontrole van de volksgezondheid. 
Uitbreiding van opvang en (aanbod van) 
hulpverlening aan verslaafden . 

24. Het ongedaan maken van de anti-kraakwet; 
geen uitbreiding van de bevoegdheden van 
de politie. Geen huisuitzettingen of afsluitin
gen van gas en licht, maar een politieke op
lossing van de te hoge woonlasten. 

25. Volledige stakingsvrijheid . Geen beperkende 
regulering bij wet. 

26. Instellen van een konstitutioneel hof dat alle 
wetten, verdragen en dergelijke toetst aan 
de Grondwet, met bindende uitspraak. Tegen 
uitspraken van dit hof moet beroep mogelijk 
zijn. 

Binnenlands bestuur 

• 45 Nederland is slechts gedeeltelijk gedemo
kratiseerd. Met name in de ekonomie is geen spra
ke van demokratie. Vanuit de ekonomie wordt 
ondemokratische druk uitgeoefend op de besluit
vorming van bestuurders. Ondanks dat ze door 
het volk gekozen zijn ontwikkelen veel vertegen
woordigers zich tot bewuste belangenhartigers 
van machtige groepen, ten koste van de grote 
meerderheid van de bevolking. De parlementaire 
demokratie (Tweede Kamer, Provinciale Staten, 
gemeenteraad) is volstrekt onvoldoende om de 
bevolking zeggenschap te kunnen geven over 
zaken die haar aangaan. In plaats van verdergaan
de demokratisering van besluitvorming wordt de 
bevolking de fopspeen van de inspraak voorge
houden. De afloop van de Brede Maatschappelijke 
Diskussie is een wrang - maar helaas niet het 
enige - voorbeeld van de manier waarop bestuur
ders hiermee omgaan : de bevolking denkt invloed 
te hebben, de bestuurders weten wel beter. Op 
deze manier wordt de parlementaire demokratie 
misbruikt als legitimering van autoritaire beslis
singen die de bestaande machtsverhouding be
stendigen . 
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Bovendien probeert de landelijke overheid - maar 
al te vaak met sukses - gemeenten en provincies 
tot en willoos verlengstuk te maken van haar poli
tiek. Dat gebeurt met name door enorme bezuini
gingen op de financiële middelen en door sterk 
gedetailleerde voorschriften op punten, die naar 
lagere overheden worden gedecentraliseerd, zon
der de daarbij noodzakelijke financiële middelen 
te leveren . Daarnaast gebeurt dat nog altijd door 
de zo langzamerhand archaïsch geworden rege
ringsbenoemingen van burgemeesters en van 
kommissarissen van de koningin . Daarmee komt 
het werkelijke bestuur van de mensen af te staan, 
wordt ondoorzichtiger en nog minder beïnvloed
baar. 

De parlementaire demokratie moet volgens de 
PSP worden uitgebreid met vormen van direkte 
demokratie en demokratisering van de ekonomie. 
Decentralisatie waar dat mogelijk is en volledige 
openbaarheid moet het bestuur doorzichtiger en 
meer door sociale strijd beïnvloedbaar maken. De 
autonomie van gemeenten en provincies moet 
worden uitgebreid . Zij moeten in staat zijn om 
hun inwoners een hoog peil van kollektieve voor
zieningen en een zo groot mogelijke zeggenschap 
te bieden . In het gemeentelijk beleid moet ruimte 
zijn voor direkte demokratie in buurten. Gemeen
ten en provincies moeten een eigen werkgelegen
heidsbeleid kunnen voeren, ook door het oprich
ten van eigen bedrijven . Ze moeten in maatschap
pelijke konflikten openlijk partij kunnen kiezen 
voor de loonafhankelijken en uitkeringsgerechtig
den, de huurders, de slachtoffers van milieuver
ontreiniging . 
De PSP verzet zich tegen het voortbestaan van de 
monarchie. Het koningshuis is een in wezen auto
ritaire bestuursvorm die niet past in een demokra
tische samenleving . Als nationalistisch symbool 
veronderstelt de monarchie een niet bestaande 
eenheid van het volk en depolitiseert en besten
digt daarmee de huidige machtsverhoudingen. 

• 46 Daarom wil de PSP: 
1. Maksimale aktieve en passieve openbaarheid 

van bestuur, waarbij de privacy van mensen 
wel beschermd dient te worden . Het parle
mentaire enkèterecht wordt drastisch uitge
breid (ook in gemeenteraden en Provinciale 
Staten) . 

2. Ongedaan maken van de bezuinigingen op 
het gemeente- en provinciefonds. Honderd 
procent kompensatie van de bijstandskosten 
door het rijk aan gemeenten. 

3. Gemeentelijke belastingen en tarieven moe
ten naar draagkracht geheven kunnen wor
den. 

4. Geen belemmeringen voor het oprichten en 
handhaven van gemeentelijke en provinciale 
bedrijven . Regelmatig terugkerende werk
zaamheden in opdracht van bestuurslagen 
mogen niet om redenen van bezuiniging 

293 

worden uitbesteed aan partikuliere bedrij
ven . 

5. Decentralisatie van beslissingsbevoegdhe
den naar een zo laag mogelijk nivo met 
garanties voor vrijheden en rechten van min
derheden. Binnengemeentelijke decentrali
satie door overdracht van bevoegdheden 
aan organen van betrokkenen, zoals buurt
groepen die hun buurt in zelfbeheer nemen 
en aan buurtvergaderingen verantwoording 
afleggen. Bij overheveling van rijkstaken 
naar lagere overheden volledige financiële 
kompensatie. 

6. Geen vierde bestuurslaag . Bij gemeentelijke 
of provinciale grenswijzigingen en herinde
ling zijn zowel sociaal-ekonomische als kultu
rele samenhang en decentralisatie uitgangs
punt. Een laag inwonertal is op zich geen 
reden voor herindeling van een gemeente. 
Een gemeente moet voldoende bestuurs
kracht hebben om zelfstandig een minimum
takenpakket te kunnen vervullen en reële 
inhoud kunnen geven aan de gemeentelijke 
autonomie. 

7. Aktief en passief kiesrecht voor alle ingezete
nen vanaf 16 jaar, uitgezonderd buitenlan
ders in dienst van vreemde mogendheid. 

8. Afschaffen van het verbod op last en rugge
spraak voor afgevaardigden. Zetels horen 
toe aan de politieke partijen. Die partijen kun
nen hun afgevaardigden desgewenst tussen
tijds vervangen . 

9. Belangen- en aktiegroepen worden opgeno
men in advieslichamen op hun terrein voor 
zover zij dat willen. 

10. Demokratisering van de ambtenarenappara
ten , gericht op verbeteren van de doorzich
tigheid voor het publiek en het afbreken van 
de hiërarchie en burokratie binnen deze ap
paraten. 

11. Afschaffen van de monarchie. Regering en 
voorzitter van de Tweede Kamer nemen de 
representatieve en formele taken (voor zover 
nodig) over. 

12. Afschaffen van de funkties van burgemeester 
en kommissarissen van de koningin. Voorzit
ters van raden en Staten worden uit hun mid
den gekozen, maar mogen geen deel uitma
ken van het dagelijks bestuur. 

13. Afschaffen van de Eerste Kamer. Uitbreiding 
van de Tweede Kamer tot 225 leden. 

14. Tegen iedere vorm van distriktenstelsel. De 
vertegenwoordigende organen worden ge
kozen op basis van evenredige vertegen
woordiging zonder kiesdrempel. 

Natuur, landschap en rekreatie 

• 47 De erkenning van de negatieve effekten 
van bepaalde ekonomische ontwikkelingen op 
milieu, natuur en landschap heeft niet geleid tot 
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een struktureel ander ekonomisch beleid. Het ver
dwijnen van planten- en diersoorten, en de afna
me van de verscheidenheid in de natuur en het 
verlies van variatie en herkenbaarheid van het 
landschap is zichtbaar en aantoonbaar. 
De kwaliteit van natuur en landschap in de zin van 
rijkdom aan soorten, variatie, gebruiksmogelijk
heden, samenhang, kultuurhistorische ontwikke
ling en dergelijke is niet eenduidig in waarden uit 
te drukken. Volgens de PSP is het een politieke 
keuze welke waarde men aan natuur en landschap 
toekent. 
In een ekonomisch systeem waarbij zeggenschap 
over de grond gekoppeld is aan eigendom, gaat 
de hoofdaktiviteit van de natuurbescherming zit
ten in het in eigendom verwerven van gronden 
waaraan men bepaalde natuurlijke enlof land
schappelijke waarden toekende. Die opstelling is 
uitermate defensief, richt zich niet op de oorzaken 
van de gekonstateerde achteruitgang en past 
daarom prima in het heersende ekonomische 
denken waarbij het scheiden van wonen, werken 
en rekreëren als het meest rendabel wordt gezien . 
Deze strategie tot natuurbehoud loopt echter stuk, 
doordat buiten de beschermde gebieden de ont
wikkelingen onbelemmerd doorgaan, natuur en 
landschap daar min of meer vogelvrij verklaard 
zijn en de milieuvervuiling niet bij de grenzen van 
natuurgebieden stopt. 
Vanaf het begin van deze eeuw hebben natuurbe
schermingsorganisaties en later de overheid zich 
met natuur- en landschapsbescherming bezig ge
houden . Zij richten zich echter niet op de oorza 
ken, maar verdedigen voornamelijk een aantal 
daarvoor aangewezen en aangekochte bescher
mingsgebieden . Schuchtere pogingen om tot een 
(beperkte) integratie van maatschappelijke en 
ekonomische aktiviteiten met natuur en land
schap te komen, zoals beheersovereenkomsten 
met boeren en nationale landschappen, worden 
in het hu idige bezuinigingsbeleid als eerste weer 
teniet gedaan . 
De PSP vindt dat natuur en landschap geen zaken 
zijn die zich gescheiden van menselijke aktivitei
ten moeten ontwikkelen en waar mensen alleen 
in de vrije tijd naar toe kunnen . Natuur en land
schap moeten een integraal onderdeel uitmaken 
van het dagelijks bestaan van mensen, zowel 
waar zij wonen en werken als waar zij rekreëren . 
De natuurbescherming moet zich niet alleen rich
ten op de natuur die zij waardevol vindt, maar op 
alle natuur en landschap, en bovendien onderzoe
ken hoe een nieuwe in deze tijd passend funktio
nele natuur kan worden ontwikkeld . 

Juist omdat rekreëren iets is dat een mens op 
elk moment van de vrije tijd moet kunnen doen, 
is er grote behoefte aan zowel kle inere rekreatie
voorzieningen dicht bij de grote steden als aan 
grotere voorzieningen wat verder weg. Het gaat 
dan om sport- en spelmogelijkheden (overdekt en 
in de open lucht) en om mogelijkheden om buiten 
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in de natuur te zijn . Met het opzetten van goede 
voorzieningen kan de druk op de meest kwetsbare 
natuurgebieden verminderd worden. Voorkomen 
moet worden dat kommerciële exploitatie van 
rekreatiemogelijkheden leidt tot schade aan na
tuur, landschap en milieu. Het opzetten en exploi 
teren van toeristische voorzieningen moet niet, 
zoals nu dreigt te gebeuren, overgelaten worden 
aan het partikulier initiatief, maar aan provinciale 
toeristische bedrijven. 

• 48 Daarom wil de PSP: 
1. Doorbreking van de sektorale en defensieve 

benadering van natuur en landschap. Een 
geïntegreerde aanpak van de bescherming 
van natuur en landschap met andere maat
schappelijke en ekonomische aktiviteiten, 
die zich in elke plaats en situatie in andere 
verhoudingen kunnen voordoen . 

2. Minder prioriteit voor de aankoop van nieu
we natuurgebieden, maar het richten van de 
aandacht en financiën op beheer en gebruik 
van alle natuur en landschap binnen en bui
ten reservaten . 

3. Stopzetten van de verkoop van domeingron
den om het natuur- en landschapsbeleid te 
financieren, maar daarvoor weer een aparte 
begrotingspost opnemen . 

4. Het weer instellen van de gelden voor natio
naallandschapsbeleid en vervolgens omzet
ting daarvan in een provinciaal beleid, waar
bij deze gelden in het hele provinciale grond
gebied kunnen worden ingezet. 

5. Alleen toestaan van bestrijding van planten 
en verjagen of - indien strikt noodzakelijk -
afschieten van dieren bij aantoonbare over
last enlof ziekteverschijnselen. Het instellen 
van een algeheel jachtverbod . 

6. Zorgdragen voor een grote variëteit in mi
lieutypen, in bebouwingsvormen en gebruik 
van materiaal. 

7. Stimuleren van veelvormige gebruiksmoge
lijkheden van de natuur in stad en landelijk 
gebied. Extra aandacht voor de toegankelijk
heid van natuurgebieden voor mensen met 
een handikap. 

8. Het geven van een wettelijke basis aan de 
afstemming van maatschappelijke en ekono
mische aktiviteiten met de natuurlijke en 
landschappelijke ontwikkelingen . Prioriteit 
daarbij heeft de totstandkoming van een 
Waddenwet. 

9. Het stimuleren van nieuwe natuur- en land
schapsontwikkelingen , mits niet gebruikt als 
alibi voor grootscheepse ingrepen zoals 
nieuwe wegen en inpolderingen . 

10. Het bevorderen en subsidiëren van het afslui 
ten door partikulieren en instanties van be
heers- en onderhouds-overeenkomsten voor 
la ndsch apsel ementen. 

11. Het opzetten van provinciale toeristische be-
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drijven die plannen moeten maken voor re
kreatievoorzieningen om die vervolgens te 
exploiteren. Het stimuleren van gemeenten 
om voor voldoende, veilige en goed bereik
bare groenvoorzieningen te zorgen in be
staande en nieuwe wijken. 

landbouw 

• 49 Na twintig jaar is het Europese landbouw
beleid op verschillende punten helemaal vastge
lopen. In de melkveehouderij is de superheffing 
ingevoerd om de poeder- en boterbergen niet 
volledig tot de hemel te laten groeien. In de akker
bouw worden de graanprijzen tot onakseptabel 
nivo afgebroken omdat er ook al te veel graan is. 
De bodem, grond- en oppervlaktewateren blijken 
in een aantal gebieden al grotendeels vergiftigd 
door overbemesting. Dat was reden om de uit
breiding van de intensieve veehouderij via een 
interimwet aan banden te leggen. Maar met het 
trekken aan de noodrem is er nog geen ander 
landbouwbeleid. 
De Nederlandse landbouw wordt gekenmerkt 
door verdergaande mechanisatie, schaalvergro
ting en intensivering. Dit gaat samen met het weg
saneren van bedrijven, een drastische afname 
van het aantal werkenden in de landbouw, een 
uiterst dieronvriendelijke intensieve veehouderij 
en een overmatige belasting en vervuiling van 
het milieu door hoog energieverbruik, overbe
mesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Het tot nu toe gevoerde beleid heeft dit proces 
versterkt en de boeren gedwongen om steeds 
meer kun kosten per eenheid produkt te verlagen 
en hun opbrengsten te verhogen. Om de kosten 
te verlagen worden lange werkweken gemaakt en 
worden op de meeste bedrijven de meewerkende 
echtgenote en kinderen ingezet als onbetaalde 
arbeidskrachten. De netto-inkomens op de land
bouwbedrijven lopen sterk uiteen. Voor het ge
middelde bedrijf zijn de landbouwprijzen te laag 
om een redelijk uurloon te verkrijgen. 
Bedrijfsvergroting en specialisatie hebben geleid 
tot een steeds grotere afhankelijkheid van banken 
en industrie. Zij maken de boeren in feite steeds 
minder een zelfstandige ondernemer(ster). De 
risiko's van een groot gespecialiseerd bedrijf lei
den ertoe dat de boeren bovendien in hun be
drijfsvoering steeds meer voorschriften en richtlij
nen krijgen vanuit die industrie. 
Het landbouwbeleid heeft niet alleen gevolgen 
voor de boeren in Nederland en de EG. Dumping 
van de strukturele overschotten op de wereld
markt leidt tot scherpe daling van de prijzen. Lan
den in de Derde Wereld, van wie de export voor 
een groot deel uit zo'n overschot-produktie be
staat, zijn hiervan rechtstreeks de dupe. Ook het 
gebruik van krachtvoer uit de Derde Wereld heeft 
ertoe geleid dat in een aantal landen de verbouw 
van deze gewassen voor de export de produktie 
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van voedsel voor de eigen bevolking verdrongen 
heeft. 

De PSP wil een beleid dat struktureel anders is 
en dat geen noodsprongen behoeft om de opge
roepen overproduktie en milieuvervuiling in zijn 
excessen enigszins aan banden te leggen. Het 
beleid moet gericht zijn op een milieuverantwoor
de planmatige produktie, op goede arbeidsom
standigheden en arbeidstijden en een verruiming 
van de werkgelegenheid in de landbouw. Voor de 
afgesproken produktie moeten prijzen vastgesteld 
worden, waarmee een redelijk inkomen verdiend 
kan worden. Dat moet gekoppeld worden aan een 
gegarandeerd minimuminkomen. De huidige ge
zinsbedrijven-struktuur waarbij gebruik wordt ge
maakt van onbetaalde arbeidskrachten mag geen 
uitgangspunt van beleid zijn. 
Het gaat erom voor boeren en boerinnen een ge
lijkwaardige positie op het bedrijf mogelijk te ma
ken en om tot samenwerkingsverbanden te ko
men waarbij elke deelnemer een eigen inkomen 
kan verwerven. De produktie moet meer gericht 
worden op zelfvoorziening per regio. De grootte 
van die regio's hangt samen met het soort pro
dukt. Internationale afspraken moeten voor een 
evenwicht in de wereldmarkt zorgen, waarbij de 
Derde Wereld een eigen onafhankelijke positie 
heeft. Een van de basisvoorwaarden voor het be
leid is dat (de zeggenschap over het gebruik en 
beheer van) de grond in gemeenschapshanden 
komt, met zeggenschap van de grbuiker. Het is 
voor de boeren bovendien goedkoper om grond 
van de gemeenschap in gebruik te hebben. Be
langrijk hierbij is dat er een vestigingsbeleid komt, 
waarbij met name de boeren zelf een grote stem 
hebben. Verder is het voor boeren van belang dat 
de overheid hen steunt bij het overnemen van 
bedrijven. 

Het wordt langzamerhand wijd en zijd duidelijk 
hoe schadelijk de huidige landbouw is voor het 
milieu. Een voorbeeld is de bijdrage die de inten
sieve veehouderij met zijn mestoverschotten le
vert aan de vervuiling van het grondwater en de 
zure neerslag. De vruchtbaarheid van de bodem 
loopt terug en de kans op ziekten in de veehoude
rij loopt op. 
De PSP vindt deze landbouwmethoden de ver
keerde kant op gaan. Er moet gezocht worden 
naar mogelijkheden van de ontwikkeling van een 
milieuvriendelijke landbouw die zowel voor de 
boer als voor het milieu toekomst biedt en de 
belangen van de Derde Wereld mede prioriteit 
geeft. Daarvoor zijn al aanzetten aanwezig, zowel 
in ideevorming over een geïntegreerde landbouw 
als in de praktijk. Op verschillende plaatsen zijn 
boeren en natuurbeschermers in een soort bond
genootschap bezig samen te zoeken naar een 
goed samengaan van landbouw en natuur. De 
PSP wil dat er krachtig werk wordt gemaakt van 
het ontwikkelen van een geïntegreerde landbouw. 

PSP: 49 



• 50 Daarom wil de PSP: 
1. Een planmatige produktiebeheersing, met 

niet alleen afspraken over de omvang van 
produktie, maar ook over prijzen die de mo
gelijkheid moeten bieden voor een redelijk 
inkomen voor een gemiddeld bedrijf. 

2. Een gegarandeerd individueel minimumin
komen voor de land- en tuinbouw. 

3. Grond in gemeenschapshanden. Over ge
bruik en beheer van de grond zoveel mogelijk 
zeggenschap door gebruikers. Een vesti
gingsbeleid waarin de boeren een grote stem 
hebben. 

4. Doorbreking van de sektorale belangenstrijd 
tussen landbouworganisaties en natuurbe
schermingsorganisaties door een gerichte 
stimulering en ontwikkeling van de geïnte
greerde landbouw. Ondersteuning en bevor
dering van plaatselijke samenwerkingsver
banden van boeren en natuurbeschermers. 

5. Bevordering van een koöperatieve bedrijfs
voering, waarbinnen alle deelnemers, met 
name de meewerkende echtgenoten, een 
eigen inkomen kunnen verwerven. 

6. Het bevorderen van een gemeenschappelijk 
gebruik van landbouwwerktuigen. 

7. De landbouwproduktie in principe richten op 
zelfvoorziening. 

8. Terugdringing van de vleeskonsumptie. 
9. Beperken invoer van krachtvoer uit de Derde 

Wereld . 
10. Geen afzet van hier verboden bestrijdings

middelen en produkten in de Derde Wereld. 
11. Totaal verbod op invoer van produkten be

handeld met hier verboden (bestrijdings-) 
middelen. 

12. Bevordering en uitbreiding van biologische 
teelt- en bestrijdingsmethoden en een drasti
sche beperking van chemische bestrijdings
middelen, overbemesting en gebruik van 
krachtvoer. 

13. In de landbouwvoorlichting aandacht voor 
alternatieve oplossingen voor landbouwpro
biemen van boeren. 

14. Het terugdringen van de greep van de agri
business (landbouw-industrieel komplot
LIK) op de boeren. 

15. Het stellen van wettelijke minimumeisen 
voor het houden van vee gericht op het wel
zijn van dieren. Toetsing van nieuwe veehou
derij-systemen aan het welzijn van dieren . 
Een verbod op het houden van kippen in 
legbatterijen, kalveren in individuele, smalle 
boxen, het vastleggen van zeugen, het hou
den van mestvarkens op volledige rooster
vloeren, enzovoort. 

16. Verbod op pelsdierfokkerijen. 
17. Zo spoedig mogelijk verbod op de sportvis

serij . 
18. Prioriteit voor administratieve ruilverkavelin

gen boven verkaveling die gepaard gaan met 
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verregaande ingrepen in een gebied. 
19. Het verplicht stellen van een milieu-effekt

rapportage bij landinrichtingsprojekten. 
20. Meer geld beschikbaar stellen voor beheers

en onderhoudsovereenkomsten met in prin
cipe voor elke boer het recht om zo'n over
eenkomst af te sluiten. 

Kunst en kultuur 

• 51 Grote delen van de kunst kunnen in de 
huidige maatschappij slechts plaatsvinden onder 
voorwaarden van de vrije ondernemingsgewijze 
produktie: de film, video en platenindustrie. De 
rol van de overheid is aanvullend door het ver
strekken van subsidies aan die delen van de kunst, 
die voor de kommercie (nog) niet interessant zijn. 
Scheppende en vernieuwende kunst wordt echter 
maar mondjesmaat gesteund. De bezuinigingen 
op kunst werken vernieuwingen tegen en verster
ken de kommercialisering . 
De PSP vindt dat het maken en beleven van kunst 
mogelijk moet zijn voor iedereen . Groepen die nu 
weinig toegang tot de kunst hebben, moeten kun
nen optreden als opdrachtgever of zelf aan kunst 
kunnen deelnemen. Gelukkig ontwikkelt zich in de 
marge een alternatief cirkwie, waarin kreatieve 
vernieuwing en maatschappijkritiek vorm krijgt. 
De PSP wil juist kansen geven aan dergelijke ont
wikkeling en nieuwe kunstvormen zo veel moge
lijk toegankelijk maken. 
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat kun
stenaars zich volledig kunnen uiten, los van kom
merciële invloed. Daartoe is het nodig dat kunste
naars bestaanszekerheid wordt verschaft. Het be
leid in de sektor kunst en kultuur dient daarom te 
worden gebaseerd op wetgeving. Zo ontstaan 
ook eerder voorwaarden voor een kreatieve kunst
beleving. Kunst kan dan ook meer gaan dienen 
als middel om inzicht te krijgen in de maatschap
pij . 

• 52 Regionale kultuur 
Zoals in alle landen waar een minderheid het voor 
het zeggen heeft, overheerst ook in Nederland de 
kultuur van de heersende klasse. Dat komt onder 
andere tot uiting in de taal. Datgene dat als 'Alge
meen Beschaafd Nederlands' geldt, is oorspron
kelijk de streektaal van de Kennemer regenten in 
Holland, het rijkste gewest van de Nederlanden . 
Elke streektaal in Nederland die afwijkt van het 
'Algemeen Beschaafd Nederlands' wordt dan ook 
gediskrimineerd. Zij krijgt een zeer lage status 
toebedeeld . Het onderwijs wordt bij voortduring 
misbruikt om deze schrijnende situatie te laten 
voortduren. 
De PSP wijst deze onderdrukking op kultureel ge
bied radikaal af. 

De bevrijding van de kultuur van het volk is niet 
te verwezenlijken zonder de bevrijding van de 
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onderdrukte groepen. Maar ook nu al moeten we 
werken aan de kulturele bevrijding. 
In Friesland heeft de Friese beweging na honderd 
jaar strijd het voor elkaar gekregen dat een klein 
aantal rechten, zoals wij die voorstaan, werkelijk
heid zijn geworden. Dit moet ook gebeuren in 
andere regio's en het moet verder worden uitge
bouwd . De PSP vindt dat regionale taalbewegin 
gen volledige steun van de rijksoverheid verdie
nen . Hierbij moet er echter voor worden gewaakt 
dat er bijvoorbeeld geen 'Algemeen Beschaafd 
Fries' gaat ontstaan, dat de onderdrukkende rol 
kan overnemen. 

• 53 Daarom wil de PSP: 
1. Bevorderen van en vergroten van de toegan

kelijkheid van kulturele manifestaties (festi
vals, workshops, enzovoort) met behulp van 
financiële steun en aandacht in media, vooral 
op scholen en dergelijke. 

2. Uitbannen van kommercie in de kunst. Om 
voor subsidie in aanmerking te komen moet 
voldaan zijn aan een demokratisch statuut, 
waarin zeggenschap van de kunstenaars is 
geregeld. 

3. Meer steun aan kleine, vernieuwende gezel
schappen en kunstenaars-kollektieven. Meer 
steun aan niet-kostendekkende uitvoeringen . 
Geen censuur op kunstuitingen bij het toe
kennen van subsidies. 

4. Een inkomensregeling die scheppende kun 
stenaars een reële bestaanszekerheid biedt. 
In ieder geval verlaging van de eigen inko
menstoets in de BKR, zonder belemmeringen 
voor vrouwelijke kunstenaars (zoals mate
riaalvergoeding gekoppeld aan kostwinner
schap) . Kunst die door deze regeling tot 
stand komt moet voor iedereen toegankelijk 
gemaakt worden, bijvoorbeeld via artothe
ken. 

5. Een regeling waarbij in de begroting van alle 
door de overheid gefinancierde voorzienin
gen en bouwprojekten van enige omvang 
minstens één procent aan kunst of het be
trekken van kunstenaars uitgegeven wordt. 
Daardoor kunnen kunstenaars werkzaam zijn 
in opdracht van bijvoorbeeld welzijnsinstel 
lingen . 

6. Steun aan projekten waarin professionele 
kunstenaars begeleiding geven aan en sa
menwerken met amateurgroepen . 

7. Stimuleren van kunstuitingen van migranten. 
8. Demokratisering en openbaarheid van alle 

overheidslichamen op het gebied van kunst 
en kultuur, met recht op vertegenwoordiging 
van kunstenaarsbonden. 

9. Afschaffen van de staatsprijzen en zolang ze 
blijven bestaan, onderbrengen bij onafhan
kelijke kommissies of instellingen . 

10. De toegang tot musea gratis. Elk groot mu
seum een edukatieve dienst. 
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11. Gratis abonnement op de openbare biblio
theek. Terugdraaien van de bezuinigingen . 
Uitbreiding van brochure-afdelingen. Benut
ten van de mogelijkheden van nieuwe media 
(zoals Viditel en video) . Voor het uitlenen 
van boeken, platen en banden krijgen de au
teurs leenvergoeding. 

12. Snelle invoering van een wet tot regeling 
van de vertikale prijsbinding van boeken. 
Uitbreiding van het net van openbare arto
theken. 

13. Kunst op straat vrij . Bevordering van muur
schilderprojekten. Uitbreiding van oefen
ruimten en presentatiepodia . 

14. Theaters, musea, bibliotheken en dergelijke 
ook letterlijk toegankelijk maken voor ieder
een, dus ook voor mensen met een handikap. 

15. Opneming in de Grondwet van het recht de 
eigen taal te gebruiken . Nadere uitwerking 
van dit grondrecht in de regio's wat betreft 
onderwijs, wetgeving, rechtspraak, openbaar 
bestuur en dergelijke. 

16. Financiële en andere steun aan eigentalige 
kranten en tijdschriften. Oprichten dan wel 
stimuleren van volwaardige regionale om
roepen, betaald door het rijk. 

17. Volledige integratie van de regionale taal als 
voertaal op het punt van bestuur, rechtspraak 
en dergelijke. Invoering van de regionale taal 
in het onderwijs. 

18. Erkenning en gebruik door PTT, ANWB en 
NS en dergelijke van de regionale vormen 
als officiële namen voor geografische bena
mingen (straten, plaatsen, wateren en derge
lijke). 

Media 

• 54 Er bestaat in Nederland vrijheid van me
ningsuiting. Toch hebben niet alle maatschappe
lijke groepen dezelfde toegang tot informatiedra
gers, zoals kranten , radio en TV. 
De invloed van journalisten op het redaktionele 
beleid is vaak gering . Bij de meeste media is het 
uitgangspunt het maken van ledenwinst en niet 
een optimale informatievoorziening . Het gevolg 
is kleurloze middelmaat en bevestiging van be
staande vooroordelen. 
Door de toename van de technische mogelijkhe
den en via de sateliet komt er straks een aanzien
lijk vergroot aanbod op het beeldscherm. Voor de 
informatievoorziening zou zo'n ontwikkeling gun
stig kunnen zijn. Maar nu heeft de kommercie de 
overhand. 
De PSP vindt het een demokratisch recht dat ie
dereen goede informatie kan geven en krijgen 
over wat maatschappelijk van belang is. Een pluri
form en breed mediastelsel is daarvoor noodzake
lijk. Alle mediavormen moeten kunnen bestaan 
zonder afhankelijk te zijn van kommerciële belan
gen . Er zullen voorwaarden geschapen moeten 
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worden voor meer diepgang en verscheidenheid 
van aanbod op schrift, beeld en geluid. 

• 55 Daarom wil de PSP: 
1. Afschaffing van kijk- en luistergelden. De 

kosten van het lidmaatschap van een om
roepvereniging moeten symbolisch worden. 
Gratis aansluiting op de kabel met in ieder 
geval de zenders die met een normale anten
ne op te vangen zijn. Zolang kabeltelevisie 
niet gratis is, opheffing van de bestaande 
antenneverboden. Een gratis basispakket 
oproepbare tekstinformatie en gratis abon
nement op de bibliotheek. Bekostiging naar 
draagkracht door financiering uit algemene 
middelen. 

2. Geen privatisering van het facilitair bedrijf 
van de NOS en oprichting van lokale/regiona
le facilitaire bedrijven. Omvorming van het 
bedrijfsfonds voor de pers tot een subsidie
fonds voor de media. 

3. Voor zendtijd en subsidie komen alleen om
roepen en bladen in aanmerking die een de
mokratisch statuut hebben dat zeggenschap 
toekent aan redaktie, personeel en leden! 
abonnees. 

4. Ontkoppeling van lidmaatschap van de om
roep en het abonnement op de programma
gids. Algemene omroepen krijgen evenveel 
zendtijd als ze meer dan 100.000 leden heb
ben en een specifieke identiteit vertegen
woordigen. 

5. Uitbreiding van radio- en TV-zendtijd ten ba
te van verdieping en verbreding van het in
formatieve en kulturele aanbod. Toewijzing 
van zendmachtigingen aan een vrouwenom
roep en migrantenorganisaties, zolang deze 
niet evenredig vertegenwoordigd zijn via de 
bestaande of nieuw op te richten algemene 
omroepen. Bevordering en uitbreiding van 
lokale en regionale omroepen die door de 
rijksoverheid gefinancierd worden. 

6. Kabelnetten in gemeenschapshanden. Te
gengaan van kommerciële exploitatie van 
kabels. Gebruik van mogelijkheden van kabel 
voor plaatselijke programma's met ruime 
toegang voor belangengroepen. 

7. Afbreken van de monopoliepositie van wes
terse persburo's en daadwerkelijke steun 
aan een persburo voor de Derde Wereld. 

8. Koncentratie van mediadragers moet wor
den tegengegaan door middel van anti-trust
bepalingen in de wetgeving. 

9. Het uitbannen van kommerciële reklame. 
Vooruitlopend hierop het bevorderen van 
onafhankelijke konsumentenvoorlichting en 
ideële reklame. Instellen van een algemeen 
niet-partikulier klachten kollege voor alle 
reklame. 

10. Ten behoeve van mensen met een gehoor
stoornis forse uitbreiding van teletekst on-
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dertiteling bij Nederlands gesproken pro
gramma's. 

Gehandikaptenbeleid 

• 56 Mensen met een handikap nemen in deze 
maatschappij een ondergeschikte positie in. Zij 
vormen een onderdrukte groep, krijgen op alle 
terreinen minder kansen en worden dus gediskri
mineerd. Velen gaan naar speciale scholen, wo
nen in aparte woonvormen of instellingen en 
moeten verplicht naar aktiviteitencentra of werken 
in WSW-verband. Openbare gebouwen, wonin
gen, onderwijsinstellingen enzovoort zijn meestal 
niet toegankelijk voor mensen met een handikap. 
In de afgelopen kabinetsperiode is gebleken dat 
de politieke wil ontbreekt om het openbaar ver
voer toegankelijk te maken; men weigert de kniel
bus in te voeren. 
Dit alles leidt ertoe dat mensen met een handikap 
geen vrije woonkeuze hebben, geen vrijheid van 
onderwijs en zich niet vrij kunnen verplaatsen. De 
bezuinigingen hebben mensen met een handikap 
het hardst getroffen. Uitkeringen zijn gekort, de 
eigen bijdrage voor het wonen in een AWBZ-in
stelling is verhoogd en de eisen om in aanmerking 
te komen voor voorzieningen uit de AAW (bijvoor
beeld een aangepaste auto) zijn verscherpt. De 
werkloosheid onder mensen met een handikap is 
aanzienlijk hoger dan gemiddeld en die werkloos
heid treft vrouwen met een handikap nog eens 
dubbel. 

In deze maatschappij worden mensen met een 
handikap gezien als afhankelijk, zielig en a-seksu
eel. Seksualiteit gaat in deze maatschappij samen 
met jong, recht van lijf en leden, aantrekkelijk. 
Aangezien mensen met een handikap zichtbaar 
en hoorbaar afwijken van het vanzelfsprekende 
beeld vallen zij op en dat wordt meestal niet posi
tief beoordeeld. Het bestaande beeld van mensen 
met een handikap wordt in stand gehouden en 
verscherpt door de media. Dit komt het slechtst 
naar voren in liefdadigheids-akties. Bepaald geen 
goed uitgangspunt voor de emancipatie van men
sen met een handikap. 
De PSP wil een maatschappij waarin mensen met 
een handikap een volwaardige plaats innemen. 
De overheid moet op het terrein van emancipatie 
voorop lopen. Door een beleid te voeren waarin 
als vanzelfsprekend rekening wordt gehouden 
met mensen met een handikap, wordt diskrimina
tie voorkomen. Bij voorbaat moet rekening ge
houden worden met aspekten als toegankelijk
heid, bruikbaarheid en bereikbaarheid, zowel voor 
gebouwen en woonwijken als voor wetgeving en 
bestuurlijke maatregelen. Specifieke voorzienin
gen en regelingen moeten een vanzelfsprekend 
recht zijn als er op algemeen nivo geen oplossing 
gevonden kan worden. Die voorzieningen moeten 
niet afhankelijk zijn van bezuinigingen en kollek
tes. Ook ten aanzien van de beeldvorming dient 
de overheid een voorbeeldfunktie te vervullen. 
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• 57 Daarom wil de PSP: 
1. De verworven sociale rechten in de sfeer van 

uitkeringen, voorzieningen en verstrekkingen 
voor mensen met een handikap handhaven 
en verder uitbreiden. 

2. De eerstelijns-gezondheidszorg uitbreiden 
tot 24-uur-service, zodat mensen met een 
handikap zelfstandig kunnen wonen. 

3. Het onderwijs op zich en de onderwijsgebou
wen toegankelijk maken voor mensen met 
een handikap. 

4. Positieve diskriminatie op de arbeidsmarkt 
van mensen met een handikap, met name 
vrouwen; mensen met een handikap gaan 
vóór bij voldoende geschiktheid. 

5. Alle woningen moeten bereikbaar zijn, toe
gankelijk en op essentiële punten bruikbaar 
zijn voor mensen met een handikap. Aange
paste woningen op voorraad bouwen . 

6. Het openbaar vervoer volledig toegankelijk 
maken voor mensen met een handikap. 

7. De eigen bijdrage aan geneesmiddelen af
schaffen en de verhoging van de AWBZ-bij
drage ongedaan maken. 

8. Meer financiële mogelijkheden kreëren om 
organisaties van mensen met een handikap 
en individuen in staat te stellen om optimaal 
gebruik te maken van voorlichting en vor
ming . 

9. Voor jongeren met een handikap meer ruim
te scheppen om te experimenteren . Bijvoor
beeld in 'begeleid-wonen-situaties' waar ze 
ook leren relaties aan te gaan . 

10. Stimulering van onderzoek dat een bijdrage 
levert aan de emancipatie van mensen met 
een handikap. 

Jongerenbeleid 

• 58 Minderjarig zijn betekent nog steeds rech
teloos zijn op allerlei terreinen. De oudelijke 
macht strekt zich uit tot de meerderjarigheids
grens en ontneemt daarmee aan jongeren de mo
gelijkheid om over wat dan ook in hun leven zelf 
te beslissen. Er wordt óver hen beslist. 
De afgelopen jaren is onder achtereenvolgende 
kabinetten de financiële positie van jongeren ver
der aangetast. Zestien- en zeventienjarigen heb
ben geen recht meer op een RWW-uitkering en de 
WWV-uitkering is voor jongeren tot 23 jaar afge
schaft. De hoogten van jeugdlonen en uitkeringen 
zijn zover gedaald dat daarvan niet meer zelfstan
dig te leven valt. 
Jongeren hebben nog steeds geen vastgelegde 
rechtspositie . Dat betekent bijvoorbeeld dat jon
geren niet zelf kunnen kiezen wat voor opleiding 
ze willen volgen, waar ze willen wonen en welke 
relatie ze willen hebben. Eigen seksualiteit voor 
jongeren is nog steeds taboe, terwijl steeds meer 
beker1! wordt over kindermishandeling. Daaruit 
blijkt maar weer eens dat het gezin voor vele jon-
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geren helemaal niet zo veilig is als vaak wordt 
beweerd. Jongeren moeten beschermd worden 
tegen seksueel misbruik zonder dat het hun eigen 
recht op seksualiteit ondermijnt. 
Een specifieke positie nemen jongeren in de kin
derbescherming in. Zij komen buiten hun schuld 
vaak terecht in een spiraal van steeds strengere, 
onpersoonlijke tehuizen en hebben helemaal 
geen rechten meer. Het bestaan van isoleercellen 
is daar de schokkende uitwas van . 
Alhoewel de rechtspositie van buitenlandse jon
geren de laatste jaren wel verbeterd is, hebben 
buitenlandse jongeren nog steeds niet dezelfde 
rechten als jongeren met een Nederlandse natio
naliteit. De 1445-gulden-maatregel staat buiten
landse jongeren alleen dan doe te trouwen met 
iemand uit het buitenland, als ze minstens 1445 
gulden netto in de maand verdienen. Voor Neder
landse jongeren geldt dit niet. 

• 59 Daarom wil de PSP: 
1. Een beter omschreven rechtspositie van min

derjarigen, onder andere een eigen rechtsin
gang . Erkenning van het recht van seksuali
teit van jongeren. 

2. Uitbreiden van de hulpinstanties zoals de 
kinderrechtswinkel, kindertelefoons, vertrou
wensartsen, JAC, enzovoort om kindermis
bruik aan te kunnen pakken . 

3. Recht om je in te schrijven voor een zelfstan
dige woonruimte vanaf 16 jaar. Uitbreiding 
van betaalbare woonmogelijkheden voor 
jongeren . 

4. Het recht voor minderjarigen vanaf 12 jaar 
om hun eigen verblijfplaats te kiezen. 

5. Jeugdstrafrecht en de jeugdhulpverlening 
scheiden . De jeugdhulpverlening moet weg 
bij het Ministerie van Justitie. Geen gedwon
gen hulpverlening , maar uitsluitend op basis 
van vrijwilligheid en met het recht om de 
hulpverlener zelf te kiezen . 

6. Sluiting van de grote kinderbeschermingste
huizen . In plaats hiervan wijkgerichte voor
zieningen, zoals krisiscentra , begeleid-wo
nen-projekten en enkele kleinschalige tehui
zen . Afschaffen van isoleercellen of een an
dere vorm daarvan. Afschaffen van de tucht
schoolstraf. 

7. Rapportage in kindertehuizen moet het ei 
gendom zijn van degene over wie het gaat. 

8. Afschaffen van wetten die minderjarigen dis
krimineren op grond van hun minderjarig
heid, bijvoorbeeld het minimumjeugdloon . 

9. Buitenlandse jongeren krijgen dezelfde rech
ten als Nederlandse jongeren . Onder andere 
afschaffing van de 1445-gulden-maatregel. 

10. Steun aan zelforganisaties van buitenlandse 
jongeren. 

11 . Verblijfsvergunningen van minderjarige bui
tenlandse jongeren moeten los komen te 
staan van die van hun ouders. 
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12. Buitenlandse jongeren moeten vanaf 16 jaar 
hun eigen nationaliteit kunnen kiezen. 

13. Roldoorbrekend onderwijs met aandacht 
voor gelijkwaardige beroepsperspektieven 
voor jongens en meiden . 

14. Leerplicht tot 16 jaar, daarna leerrecht. Alge
hele regeling voor studiefinanciering . 
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• Inleiding 

In de verzorgingsstaat aanvaardt de overheid niet 
alleen verantwoordelijkheid voor handhaving van 
de rechtsorde, maar ook voor werkgelegenheid 
en sociale zekerheid en een veilig leefmilieu. In 
een eeuw rechtsontwikkeling in Nederland is het 
respect voor vrijheidsrechten en de waarborg van 
sociale grondrechten neergelegd in een stelsel 
van wetten en regels, waarin rechten en plichten 
van burgers jegens elkaar en van de overheid tot 
uitdrukking zijn gebracht. Dat stelsel, dat wel kan 
worden aangeduid als de sociale rechtsstaat, 
moet behouden blijven. 
De sociale rechtsstaat moet verdedigd worden 
tegen pogingen vastgelegde rechten ter bescher
ming van afhankelijke groepen te laten vervallen 
en het recht van de sterkste vrij baan te geven . De 
sociale rechtsstaat wordt echter ook bedreigd 
door een overmaat van regelgeving en onduidelij
ke uitvoering, die onzekerheid schept voor bur
gers en ontduiking van wetgeving in de hand 
werkt. Door een veelheid en onoverzichtelijkheid 
van overheidsvoorschriften vervreemdt de burger 
van de wet en de overheid . 
Behoud en ontwikkeling van een samenleving die 
in de overtuiging van haar burgers in de ware zin 
een democratische rechtsstaat is, vergen wetge
ving waarin doeleinden, reikwijdte en normen 
helder en overzichtelijk zijn omschreven. Waar 
dat niet goed mogelijk is en eerst in de uitvoering 
rechtsregels inhoud kunnen krijgen, behoort zij 
onder behoorlijke democratische controle te 
staan . Dit veronderstelt decentralisatie van de 
uitvoering, hetzij naar de gemeente, hetzij naar 
democratisch geordende maatschappelijke instel
lingen en zal moeten leiden tot reorganisatie van 
de rijksdienst en beperking van taken op het cen
trale niveau . Voorts dient wetgeving zo geformu
leerd, dat zij gelijke behandeling van individuen 
en groepen garandeert, ongeacht hun geslacht, 
levensbeschouwing, sociale klasse, politieke ge
zindheid, etnische of culturele herkomst of sek
suele voorkeur; zij dient de particuliere levens
sfeer van individuele burgers en hun wijze van 
samenleven te respecteren en zo nodig te be
schermen; zij dient zo doelmatig mogelijk te wor
den uitgevoerd en gehandhaafd . 
Tegenover de verontrustende toeneming van cri
minaliteit, waaronder fraude en de ontduiking 
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Binnenlands bestuur 
en justitie 

van wetgeving, zijn preventieve en strafmaatrege
len geboden. Tegen de toeneming van zogenaam
de kleine criminaliteit, die veelal het zwaarst drukt 
op de kwetsbare groepen in de samenleving, is 
door herstel van toezicht door personen in plaats 
van mechanische apparatuur en door het opleg
gen van herstel van aangebrachte schade een 
breed en volgehouden offensief noodzakelijk. 
Daarom is bezuiniging in de sfeer van rechtsple
ging en justitie ongewenst. 
Onoverzichtelijke regelgeving en ingewikkelde 
bureaucratische controle zijn slechts dan te ver
mijden en tegen te gaan, indien het primaat van 
de politieke besluitvorming wordt vergroot; door 
versterking van het parlement bij zijn mede wet
gevende en controlerende taken; door grotere 
aandacht voor de effecten van overheidsmaatre
gelen in de samenleving; door stelselmatige de
centralisatie naar het gemeentelijk bestuur; door 
waar mogelijk ruimte tot conflictvermijding en 
-beslechting te laten aan maatschappelijke partij
en. 
De Nederlandse rechtsorde geldt voor iedere in
gezetene ongeacht etnische of culturele herkomst. 
Aan de leden van etnische minderheden dienen 
dan ook dezelfde burgerlijke en sociale rechten en 
plichten te worden toegekend als aan alle andere 
inwoners. Voorts moeten zij zich kunnen emanci
peren en op voet van gelijkheid aan de samenle
ving deelnemen en uitdrukking kunnen geven 
aan eigen culturele identiteit. 

• 2 Parlement en kiezer 

De kiezers behoren in hogere mate een beslissen
de stem te hebben inzake de vorm en samenstel
ling van het kabinet. Daartoe geldt dat geen kabi
netswisseling plaatsvindt zonder nieuwe verkie
zingen. Wijziging van de Grondwet moet worden 
nagestreefd, ten einde: 
a. aan een gekwalificeerde minderheid in het 

parlement het recht toe te kennen parlementair 
onderzoek te initiëren; 

b. belemmeringen voor de verkiezingen van de 
burgemeester door de gemeenteraad en de 
Commissaris van de Koningin door de Provin
ciale Staten weg te nemen; 

c. Eerste Kamer af te schaffen; 
d. vreemdelingen die langer dan vijf jaar legaal 

in Nederland verblijven, het recht te geven om 
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hun stem uit te brengen bij de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten. 

Om de samenhang in het regeringsbeleid te ver
groten moet het kabinet bij zijn aantreden een 
beleids- en wetgevingsprogramma bij het parle
ment indienen. Het moet aan de jaarlijkse miljoe
nennota een beleidsnota toevoegen, waarin over 
de voortgang van het regeringsprogramma ver
slag wordt gedaan. 
De invloed van het parlement op wetgeving en 
regeringsbeleid moet worden versterkt door: 
a. inschakeling van eigen deskundigen bij de 

voorbereiding van wetgeving en bij de finan
ciële en beleidscontroie; 

b. het aantal adviescolleges te beperken en deze 
gelijkelijk dienstbaar te maken aan regering en 
parlement beide; 

c. zich, indien nodig, in het openbaar te doen 
inlichten door ambtenaren; 

d. voorzieningen te treffen die stelselmatig on
derzoek naar effecten van overheidsbeleid mo
gelijk maken. 

• 3 Wetgeving en justitie 

Nieuwe en bestaande wetgeving moet worden 
getoetst op de mogelijkheid haar daadwerkelijk 
en tegen zo gering mogelijke ambtelijke en finan
ciële kosten uit te voeren en te doen naleven. 
Daartoe moeten aan de minister van Justitie naast 
de bevoegdheid ook de middelen worden ver
schaft tot effectief toezicht op eenvoud en over
zichtelijkheid van regelgeving door de centrale 
overheid. Tevens dient voorzien te worden in een 
goede voorlichting aan de burger ter zake van 
nieuwe wetgeving. 
Waar in wetten delegatie plaatsvindt aan lagere 
overheden of maatschappelijke instellingen, moet 
deze zo weinig mogelijk worden beperkt door 
nadere voorschriften ('pseudo-wetgeving'). 
Nieuwe wetten moeten in beginsel worden voor
zien van een bepaling die beoordeling van effec
ten van die wetten na een bepaalde termijn voor
schrijft, waarna afhankelijk van die beoordeling 
de werkingsduur van de betrokken wet kan wor
den beperkt. 
De overbelasting van het openbaar ministerie en 
van de rechterlijke macht moet worden tegenge
gaan door: 
a. beperking van strafbepalingen in de wetge

ving; 
b. voorrang te geven aan doelmatig preventief 

toezicht; 
c. doelgericht sepotbeleid; 
d. verbeterde bedrijfsorganisatie en -manage

ment en zo nodig personele uitbreiding bij de 
rechterlijke macht en het openbaar ministerie; 

e. vereenvoudiging van het burgerlijk proces
recht, waarbij wordt onderzocht of de verplich
te procesvertegenwoordiging in het bijzonder 
bij echtscheidingsprocedures kan worden te
ruggedrongen. 
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De mogelijkheden om delinquenten bij wijze van 
sanctie de toegebrachte schade te doen herstellen 
dan wel maatschappelijk nuttige diensten te doen 
verrichten moeten worden verruimd. De materiële 
en psychische zorg voor slachtoffers van delicten 
zal worden verbeterd; speciale aandacht gaat 
daarbij uit naar de slachtoffers van seksueel ge
weid. Het ondanks preventie en alternatieve sanc
ties resterende tekort aan gevangeniscapaciteit 
dient bij voorkeur te worden opgeheven met be
hulp van kleine inrichtingen. Er moet een open 
gevangenis voor vrouwelijke gedetineerden ko
men. Een goedwerkende reclassering vormt een 
bijdrage aan de noodzakelijke heropneming van 
ex-delinquenten in de maatschappij en wordt der
halve bevorderd. 
Discriminatie in al haar vormen moet worden be
streden. De huidige wetgeving op dit gebied zal 
op doelmatigheid en uitvoerbaarheid worden ge
toetst. De overheid zal het initiatief nemen tot 
onderzoek naar en sancties tegen organisaties en 
personen, die aanzetten tot rassenhaat. Werk van 
organisaties die initiatieven ontplooien tegen ra
cisme en discriminatie, zoals de Anne Frank Stich
ting, wordt actief bevorderd. De overheid laat 
geen twijfel bestaan over haar anti-racistische 
gezindheid en instelling. 
Naar de juridische en financiële gevolgen van een 
stelsel van wetgeving waarin de burger conse
quent als individu wordt behandeld, moet een 
onderzoek worden ingesteld. 
De meerderjarigheidsleeftijd wordt zo spoedig 
mogelijk bepaald op 18 jaar. Verbetering van de 
rechtspositie van minderjarigen krijgt speciale 
aandacht. 
Euthanasie door artsen op nadrukkelijk verzoek 
van ongeneeslijke patiënten dient niet langer 
strafbaar te zijn. De voorwaarden waaronder een 
dergelijk verzoek kenbaar wordt gemaakt en inge
willigd kan worden, worden nader bij wet gere
geld, waarbij onder andere te denken valt aan 
collegiale toetsing, controleerbaarheid en zorg
vuldigheid. Naar de voorwaarden waaronder het 
staken van de medische behandeling bij comateu
ze patiënten geoorloofd is, wordt een onderzoek 
ingesteld. 
Er komt met spoed een wettelijke regeling met 
betrekking tot het gebruik en de beveiliging van 
gegevensbestanden, met name ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de burger. 
Daarin worden garanties opgenomen ten aanzien 
van het recht van inzage en de wijziging van on
juiste of ten onrechte opgenomen gegevens. 
Het zogenaamde bordeelverbod wordt uit het 
Wetboek van Strafrecht geschrapt. Het voordeel 
trekken uit prostitutie wordt strafbaar gesteld. 
De bestaande financiële drempels voor de toe
gang tot de rechter worden onderzocht, hetgeen 
zo nodig tot bijstelling van de eigen bijdrage leidt. 
De rechtshulp en de toegang tot de rechter dien
nen voor de burgers met de laagste inkomens, 
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dat wil zeggen ongeveer ter hoogte van het mini
mumloon, gratis te zijn. 

• 4 Gemeenten en provincies 

Provincies en vooral gemeenten moeten grotere 
beslissingsvrijheid krijgen voor een samenhan
gend beleid, toegesneden op eigen plaatselijke 
omstandigheden. Binnen één jaar na het aantre
den van het kabinet wordt een taakstellend decen
tralisatieplan vastgesteld. 
Voor de grootstedelijke agglomeraties, waar de 
behoefte bestaat aan een verdergaande regionale 
samenwerking dan op basis van de Wet gemeen
schappelijke regelingen mogelijk of wenselijk is, 
wordt onderzocht of via speciale wetten een op 
deze agglomeratie toegesneden agglomeratiebe
stuur kan worden gevormd. 
Door de grotere beslissingsvrijheid moeten pro
vincies en gemeenten een aanzienlijk zwaardere 
rol krijgen in het overheidsbestuur overeenkom
stig het adviesprogram 'Om een houdbare verzor
gingsstaat'. Daartoe moet(en): 
a. rijksoverheid zich bij wetgeving, planvorming 

en toezicht beperken tot hoofdlijnen van be
leid, terwijl planprocedures drastisch worden 
gesaneerd; 

b. in het kader van decentralisatieplannen, de 
personele en de financiële middelen worden 
overgeheveld van rijksoverheid naar gemeen
ten en - waar nodig - naar provincies tegelij
kertijd met taken en bevoegdheden. Uitgangs
punt daarbij is dat initiatief en beleidsbevoegd
heid bij gemeentebesturen berusten en dat de 
provincies zich beperken tot noodzakelijk toe
zicht, planning en coördinatie; 

c. bijzondere aandacht gaat naar de specifieke 
economische en culturele taken en de opeen
stapeling van problemen in de vier grootste 
gemeenten waaraan, op basis van omschre
ven plannen, extra financiële middelen en zo 
nodig bestuursbevoegdheden worden toege
wezen. Daarnaast dient een statuut tot stand 
te komen waarin over brede terreinen conve
nanten tussen het rijk en grote gemeenten 
worden gesloten, die een voortrekkersfunctie 
kunnen vervullen in de noodzakelijke decentra
lisatie van rijksniveau naar alle gemeenten; 

d. in het overheidsinvesteringsbeleid aanzienlijke 
ruimte worden geschapen voor investerings
projecten van gemeentebesturen, bij voor
beeld in stads- en dorpsvernieuwing, energie
besparing, beheer en herstel van het milieu en 
technologie-ontwikkeling. Hierbij staan eerder 
goed beheer, verbetering en vernieuwing 
voorop dan het zoeken naar grootschalige pro
jecten; 

e. geldmiddelen aan gemeenten beschikbaar 
worden gesteld zonder bureaucratische 
rOfTlpslomp, met rapportage achteraf; 

f. versterking van de provincie niet ten koste 
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gaan van het lokaal bestuur; o.a. binnenpro
vinciale decentralisatie moet leiden tot verster
king van het lokaal bestuur; 

g. een onderzoek naar de werking van de onroe-
rendgoedbelasting komen. 

In de financiële verhouding tussen rijk en lagere 
overheden is de evenredige behandeling uit
gangspunt, waarbij de effecten van decentralisa
tie buiten beschouwing worden gelaten. De extra 
korting ten gevolge van de gedwongen toepas
sing van het profijtbeginsel mag niet worden 
voortgezet. In de komende regeerperiode zal de 
gemeentelijke bijdrage in de bijstandslasten gelei
delijk door het rijk worden overgenomen door 
achtereenvolgens: 

de verdere stijging volledig te compenseren; 
- de gemeenten met meer dan gemiddelde las-

ten extra te compenseren. 
Bestaande specifieke uitkeringen moeten verder 
gesaneerd of, op basis van budgetfinanciering, in 
brede doeluitkeringen worden omgezet. Nieuwe 
specifieke uitkeringen mogen slechts tijdelijk van 
kracht zijn. Gemeentelijke herindeling vindt plaats 
wanneer: 
a. gemeenten dit op basis van vrijwilligheid wen

sen of 
b. de landelijke en provinciale overheid op basis 

van een zorgvuldig onderzoek kunnen aanto
nen, dat voor een doelmatiger functioneren 
van (een) gemeente(n) herindeling noodzake
lijk is. 

Bij niet vrijwillige herindeling kunnen de betrok
ken gemeenten hiertegen in beroep gaan bij de 
afdeling Rechtspraak van de Raad van State. 
Alle lopende procedures m.b.t. gemeentelijke her
indeling zullen aan bovengenoemde uitgangs
punten worden getoetst. Een te vormen 'Raad 
vo.or het overheidspersoneel', waarin rijk, provin
cies, waterschappen en gemeenten op voet van 
gelijkwaardigheid zijn vertegenwoordigd, moet 
met de centrales van overheidspersoneel over de 
arbeidsvoorwaarden onderhandelen. De onder
handelingen moeten leiden tot een collectieve 
arbeidsovereenkomst op hoofdlijnen voor de 
overheidssector, waarna op onderdelen invulling 
kan plaatsvinden op de 'werkplaats' (rijk, provin
cie, gemeente, waterschap). 
Gegeven het feit, dat het Fries door de rijksover
heid als tweede rijkstaal is erkend, zal via een 
wettelijke regeling de gelijkwaardigheid en gelijk
berechtiging van beide rijkstalen (Nederlands en 
Fries) in Friesland gerealiseerd moeten worden. 
Het instituut Nationale Ombudsman wordt uitge
breid tot op gemeentelijk niveau. 

• 5 Politie 

De toenemende druk op de politie kan niet alleen 
worden opgelost door opvoering van de sterkte. 
Door veranderingen in de organisatie, opleiding 
en werkwijze van de politie moet meer tijd worden 
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vrijgemaakt voor preventie en opsporing van 
strafbare feiten . 
Meer aandacht dient te worden besteed aan de 
bestrijding van de zogenaamde kleine criminali 
teit en aan de dienstverlenende taak, zodanig , dat 
het gevoel van veiligheid van de burgers wordt 
versterkt. Daarnaast dient op zorgvuldige wijze 
aandacht te worden besteed door de politie aan 
slachtoffers van delicten , in het bijzonder zeden
delicten. Het contact met de burgers moet worden 
bevorderd door meer wijksgewijs te opereren. 
Naast gemeentelijke politiekorpsen zijn ter ver
vanging van de rijkspolitie, provinciale korpsen 
noodzakelijk waarbinnen het zwaartepunt in be
leid en beheer ligt bij de betrokken gemeentebe
sturen . Centrale beheersbevoegdheden moeten 
zoveel mogelijk worden toegekend aan de minis
ter van Binnenlandse Zaken. Gespecialiseerde 
diensten moeten zoveel mogelijk worden onder
gebracht bij gemeentelijke en provinciale korp
sen. 
Het aanstellingsbeleid ten aanzien van het aanne
men van oudere mannen en vrouwen , vooral 
waar het gaat om 'herintreden ' van vrouwen, 
dient te worden gestimuleerd . Het driehoeksover
leg tussen burgemeester, officier van justitie en 
de politieleiding dient een wettelijke grondslag te 
krijgen. 

• 6 Vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid 

Nederland moet een duidelijk en een ruimhartig 
beleid voeren bij de toelating van vluchtelingen . 
Spontane asielzoekers aan de grens krijgen de 
gelegenheid om een asielverzoek in te dienen en 
hebben recht op bijstand van een advocaat. Ind ien 
tot uitzetting van een vreemdeling wordt besloten 
dient, behalve indien het verzoek kennelijk onge
grond is, in beg insel schorsende werking te wor
den verleend tot in laatste instantie over de uitzet
ting is beslist. 
De toelatingsprocedure moet worden verbeterd 
door verkorting van de beslissingstermijnen, zon
der dat daarbij wordt voorbijgegaan aan eisen 
van humaniteit en zorgvuldigheid. Gestreefd 
wordt naar het nemen van beslissingen ter zake 
binnen de periode van een jaar. 
Voorwaarde voor hereniging met het gezin - of 
vergel ijkbare vaste relaties - is, dat de vreemde
ling hier legaal verblijft . Elke rechtsongelijkheid 
van hier legaal verblijvende buitenlanders t .a.v. 
huwelijk en andere samenlevingsvormen, wordt 
opgeheven. Aan ten minste gedurende drie jaar 
in Nederland verblijvende buitenlandse jongeren 
die hun partner willen laten overkomen, mogen 
geen inkomenseisen gesteld worden . 
Kosten voor bijstand, taallessen en maatschappe
lijke begeleiding, die gemeenten maken voor 
vluchtelingen over wier verblijf nog niet definitief 
besloten is, worden door het rijk geheel vergoed. 
Vrijheidsbeneming op grond van de Vreemdelin-
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genwet moet onder controle van de rechter wor
den gebracht. De betrokkene moet bijstand krij 
gen van een advocaat en zo nodig een beëdigde 
tolk. De wet AROB (Administratieve Rechtspraak 
Overheidsbeschikkingen) moet onverkort van toe
passing zijn op vreemdelingenzaken . 
De legitimatieplicht voor vreemdelingen moet 
zodanig worden versoepeld, dat melding aan het 
bureau binnen 24 uur mogelijk is, bij een redelijk 
vermoeden dat de vreemdeling een verblijfstitel 
heeft. 
Illegaal verblijvende buitenlanders die niet bij een 
ziekenfonds of andere ziektekostenverzekering 
zijn aangesloten, hebben recht op intra- en extra
murale hulp bij ziekte. 
(Ex-)partners van vreemdelingen krijgen na twee 
jaar huwelijk of twee jaar verblijf in Nederland 
recht op een zelfstandige verblijfsvergunning . De 
groep Surinamers die in 1980 slachtoffer is ge
worden van de overgangsregeling en nu nog in 
Nederland verblijft, moet worden gelegaliseerd. 

• 7 Minderheden 

Bij het beleid jegens etnische en culturele minder
heden moet geconcentreerde aandacht uitgaan 
naar die gebieden waarin zij samenleven met au
tochtone achterstandsgroepen . De zich daar op
stapelende problemen van huisvesting, onderwijs 
en welzijn moeten geïntegreerd worden aange
pakt met daartoe voldoende financiële middelen . 
Het gehele onderwijs- en vormingsaanbod wordt 
intercultureel gegeven . Daarnaast komen er vol
doende mogelijkheden voor onderricht in de ei 
gen taal en cultuur buiten de officiële schooltijd. 
Leerkrachten voor het onderwijs in eigen taal en 
cultuur worden bij voorrang geselecteerd uit 
reeds in Nederland aanwezige leden van etnische 
minderheden en zonodig opgeleid tot het voor 
bedoelde functies geldende niveau . 
In het stelsel van volwasseneneducatie worden 
ruime faciliteiten geschapen voor alfabetisering , 
Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse 
samenleving . Aan in Nederland geboren of op
groeiende kinderen van migranten moeten op 
voet van gelijkheid ontplooiingskansen geboden 
worden, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar 
vrouwen en meisjes. 
Regels en gebruiken met betrekking tot werving 
en selectie voor overheidspersoneel worden ont
daan van de belemmeringen, die tot gevolg heb
ben dat geschikte personen uit etnische minder
heden niet in aanmerking komen voor overheids
functies . Het personeelsbestand van de overheid 
dient een afspiegeling te zijn van de multi-etni 
sche samenleving . 
Gericht beleid inzake opleiding en voorlichting 
dient de mogelijkheden van migranten tot zelf
standig ondernemerschap te bevorderen. De test 
naar vakbekwaamheid kan desgewenst in de ei 
gen taal geschieden. 
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Organisaties van etnische minderheden moeten, 
voor zover dienstig aan hun maatschappelijke 
emancipatie, worden ondersteund. Wederzijdse 
voorlichting van, over en door etnische minderhe
den moet worden bevorderd en de tv-zendtijd 
dient daarom te worden uitgebreid. 
Ten behoeve van vrijwillige remigratie moeten 
faciliteiten geboden worden en maatschappelijke 
begeleiding in het land van herkomst, waaraan 
duidelijke voorlichting in het gastland vooraf dient 
te gaan - zulks in overleg met het herkomstland 
- bij huisvesting en arbeidsbemiddeling of zelf
standig ondernemerschap. Aanspraak op een faci
liteitenregeling mag in beginsel niet afhankelijk 
zijn van leeftijd of arbeidssituatie. Deze factoren 
zijn wel van belang voor de omvang en duur van 
de materiële ondersteuning . In de ondersteuning 
van vrijwillige remigratie wordt voorrang ver
leend aan oudere langdurige werklozen en ar
beidsongeschikten. 
Remigranten moeten eenmalig een terugkeerop
tie binnen een termijn van twee jaar krijgen. Bij 
minderjarigen gaat die termijn in bij het bereiken 
van de 18-jarige leeftijd. In de Europese Gemeen
schap wordt krachtige steun verleend aan de geïn
tegreerde Middellandse-Zeeprogramma's, die te
vens de terugkeer van werknemers beter mogelijk 
moeten maken. 
Er wordt met spoed gewerkt aan een oplossing 
voor de inkomensproblematiek van 'alleenstaan
de' buitenlandse arbeiders in de RWW (Rijks
groepsregeling werkloze werknemers), die gezins
verantwoordelijkheden in hun herkomstland heb
ben. 
De positie van de coördinerende bewindspersoon 
voor minderhedenzaken moet worden versterkt. 
Er komt een Wet gelijke behandeling immigran
ten, waarin bepaald wordt dat zij, na 5 jaar legaal 
verblijf in Nederland, gelijk behandeld worden als 
Nederlanders en niet langer onder de werking 
van de Vreemdelingenwet vallen . 
In verband met de veranderende status van woon
wagenbewoners worden specifieke maatregelen 
mogelijk gemaakt op het gebied van voorlichting 
en advies, onderwijs en welzijn en maatregelen 
ter versterking van de positie van woonwagenbe
woners op de arbeidsmarkt. 
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Inleiding 

• 8 Bevordering van economische groei 
De Nederlandse economie wordt gekenmerkt 
door een geringe economische groei, een onaan
vaardbaar hoge werkloosheid en een toeneming 
van verschillen in inkomen. 
De Partij van de Arbeid heeft in de afgelopen jaren 
gepleit voor een groeistimulerend beleid, een for
se aanpak van de herverdeling van arbeid en een 
rechtvaardige verdeling van de lasten . Ze wenst 
niet te berusten in een blijvend hoog niveau van 
werkloosheid zoals zich dat nu aftekent en waarbij 
de verborgen werkloosheid nog dient te worden 
opgeteld . 
Om de werkgelegenheid te bevorderen, is het 
noodzakelijk dat de economische groei wordt ge
stimuleerd . Immers, zonder een versnelling van 
de selectieve groei van de economie is de kans 
groot, dat de selectieve groei van de produktiviteit 
de selectieve groei van de afzet zal overtreffen en 
het probleem van de werkloosheid daarmee on
oplosbaar wordt. Het program richt zich daarom 
op maatregelen die internationaal en nationaal de 
selectieve groei kunnen bevorderen. Daarmee 
wordt ook de noodzakelijke herverdeling van be
taalde en onbetaalde arbeid beter uitvoerbaar. 

• 9 Aan economische groei te stel/en 
randvoorwaarden 
Nederland dient zowel in nationaal als internatio
naal verband initiatieven te ontplooien en te on
dersteunen, die bijdragen aan de vermindering 
van de ongelijke verdeling van kennis, inkomen, 
arbeid en macht en de totstandkoming van nieu
we internationale economische verhoudingen . 
Herstel van de wereldeconomie moet onder meer 
worden nagestreefd door kapitaaloverdracht naar 
en wegnemen van handelsbelemmeringen voor 
ontwikkeli ngslanden. 
Nationaal en internationaal moet er naar worden 
gestreefd een beleid van selectieve economische 
groei tot stand te brengen. Een nieuwe internatio
nale arbeidsverdeling ten gunste van de Derde 
Wereld neemt daarbij een centrale plaats in. Er
kend en geaccepteerd moet worden dat dit ge
paard zal gaan met een overheveling van produk
tiecapaciteit van Noord naar Zuid. 
Actieve bevordering van nationale selectieve eco
nomische groei en herstructurering zullen een 
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Sociaal-economisch 
beleid 

steviger financiële basis verschaffen om daadwer
kelijk bij te dragen aan economische ontwikkeling 
van juist ook de armere landen. Tevens is een 
actieve bevordering van economisch herstel no
dig om de hoge prioriteit te kunnen waarmaken, 
die de Partij van de Arbeid geeft aan werkgelegen
heid, herverdeling van arbeid, bescherming van 
de sociale zekerheid, een behoorlijk niveau van 
collectieve voorzieningen en een evenwichtige en 
rechtvaardige inkomensontwikkeling. 

• 10 Selectieve groei gericht op de kwaliteit 
van het bestaan 
Herstel van werkgelegenheid moet mede tot 
stand komen door selectieve economische groei. 
Ongerichte groei is ongewenst wegens de druk 
op het verbruik van grondstoffen, energie, ruimte
gebruik en natuur en milieu . Ongerichte groei is 
strijdig met het streven naar een evenwichtiger 
en rechtvaardiger arbeidsdeling tussen Noord en 
Zuid. 
Via een planmatig, voorwaardenscheppend en 
stuwend beleid moet de richting van produktie en 
consumptie zodanig worden beïnvloed, dat een 
evenwichtige kwalitatieve groei mogelijk wordt. 
Een zorgvuldig gebruik van de natuurlijke hulp
bronnen is daarbij een eerste vereiste . Het gaat 
daarbij om meer dan alleen bevrediging van ma
teriële behoeften; ook een eerlijke verdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid, met name tussen 
mannen en vrouwen, behoren hiertoe. Daarom 
moeten arbeidstijdverkorting, selectief econo
misch herstel en milieubeleid met elkaar worden 
verbonden, waarbij het behoud van het milieu de 
grenzen stelt aan de beide andere doelstellingen, 
zodat een duurzame ontwikkeling gewaarborgd 
wordt. 
Selectieve economische groei houdt ook in, aan
dacht voor de kwaliteit van de arbeid en voor de 
maatschappelijke effecten van de produktie (mi
lieu, Derde Wereld, bewapening). 
Gekozen wordt voor een op selectieve groei geba
seerd economisch herstel ter bescherming van de 
kwaliteit van het bestaan. De daaruit voortvloeien
de gevolgen voor consumptie en koopkracht wor
den geaccepteerd. Deze gevolgen zullen naar 
draagkracht moeten worden verdeeld. Het berei
ken van volledige werkgelegenheid door middel 
van selectieve groei en herverdeling van arbeid 
heeft de hoogste prioriteit. Verruiming van de 
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overheidsinvesteringen is nodig om meer econo
mische groei te bereiken . 

• 11 De veranderende economie 
Omdat selectieve economische groei van grote 
betekenis is, moeten sterke punten in de Neder
landse economie worden benut en zal een poging 
moeten worden gedaan om de economische 
structuur selectief te versterken . Daarbij zal de 
aandacht moeten worden gericht op enerzijds het 
benutten van de mogelijkheden die technologi
sche ontwikkelingen bieden. Anderzijds richt de 
Partij van de Arbeid zich op het arbeidsintensiever 
maken van de produktie. Voor dat laatste moeten 
vooral het midden- en kleinbedrijf, de reparatie 
en de hergebruiksector en de dienstensector spe
ciale aandacht krijgen. 
Nationaal en internationaal voltrekken zich grote 
veranderingen in de wijze van produktie en in de 
samenstelling van het pakket van goederen en 
diensten, dat wordt afgezet . Daarin speelt een 
versnelling van de technologische ontwikkeling 
een grote rol. De verandering van produktieme
thoden, en met name de vervanging van menselij
ke arbeid daarin door elektronische apparatuur, 
heeft gevolgen op een breed gebied. Het vergroot 
de behoefte aan een werkelijk gemeenschappelij
ke markt in Europa. Het beïnvloedt de vestigings
plaats van bedrijven . Het heeft zijn weerslag op 
vervoer en communicatie en het beïnvloedt de 
arbeidsomstandigheden ten goede en ten kwade. 
Aan de negatieve aspecten van deze ontwikkelin
gen moet gericht aandacht worden geschonken . 
Zowel de veranderingen in de produktiemethoden 
als de opkomst van een groot aantal nieuwe pro
dukten vergen een beleid van overheid en maat
schappelijke organisaties, dat gericht is op een 
rechtvaardige verdeling van de lusten en lasten 
van de gewenste, maar ook onvermijdeiijke ver
anderingen . Vandaar dat in het program veel na
druk wordt gelegd op het technologiebeleid en de 
bevordering van bedrijfsdemocratie en kwaliteit 
van de arbeid . 
Ook de uitbreiding van het zogenaamde informele 
circuit is een opvallende verandering in de econo
mie. Het kenmerk van dit circuit is, dat goederen 
worden gemaakt of gerepareerd en diensten wor
den verleend buiten het stelsel van economische 
en sociale regelingen om. Het program onder
neemt een poging om, uitgaande van het belang 
van het instandhouden van een doorzichtige 
structuur en het belang van duidelijke rechten en 
verplichtingen, het ontduiken van belasting- en 
premieheffing, misbruik van de sociale zekerheid 
en concurrentievervalsing te voorkomen en te
vens in het informele circuit tot aanvaardbaarder 
verhoudingen te komen. 
Een derde verandering die zich aftekent, is de 
toenemende behoefte aan economische zelfstan
digheid, samenhangend met het proces van indi
vidualisering. Bij mannen en zeker ook bij vrou-
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wen is er een duidelijk herkenbare behoefte om te 
komen tot economische en financiële zelfstandig
heid. Ook daartoe wil het program bijdragen. Dit 
kan worden gerealiseerd door het aantal betaalde 
arbeidsplaatsen aanzienlijk te vergroten, in de 
publieke en in de marktsector, zowel in de vorm 
van dienstverbanden als ook van zelfstandig on
dernemerschap. Bovendien zullen stappen wor
den ondernomen om ook in de sociale zekerheid 
tot verdere individualisering te komen. 

• 12 Een actieve overheid 
De werking van het overheidsapparaat staat sinds 
jaren aan kritiek bloot. Bureaucratisering en over
bodige regelingen moeten worden bestreden. 
Ook over de noodzaak van decentralisatie van het 
bestuur en bevordering van de eigen verantwoor
delijkheid van de burgers bestaat geen verschil 
van mening. 
Er is echter wel een actiever overheidsbeleid no
dig, dat economisch herstel en eerlijk delen bevor
dert, wil een ieder die gegroeide eigen verant
woordelijkheid ook kunnen dragen . Daarom 
streeft de Partij van de Arbeid ernaar het over
heidsbeleid zoveel mogelijk voor meer jaren te 
ontwikkelen, in overleg met maatschappelijke or
ganisaties en groeperingen. Op basis van dat 
overleg wordt aan het parlement een indicatief 
'Meerjarenprogram ' voorgelegd dat richtingge
vend is voor de marktsector en normstellend voor 
de collectieve sector. Daarbij moet de overheid 
niet meer willen regelen dan nodig en uitvoerbaar 
is, omdat initiatieven van maatschappelijke krach
ten een onmisbare motor zijn voor de ontwikke
ling van de samenleving. 
Het Meerjarenprogram geeft aan wat de hoofdlij
nen zijn voor het te volgen sociaal-economisch 
beleid, op basis van de in het regeerakkoord ge
formuleerde doelstellingen en een verkenning 
van mogelijkheden en omstandigheden in Neder
land, de EG en de buitenlandse markt. Het bevat 
een structuurschets voor de industriepolitiek en 
richtlijnen voor de ontwikkeling van de collectieve 
sector. Op basis van dat in het parlement gefor
muleerde toetsingskader voor het beleid streeft 
de overheid naar het totstandkomen van een 'so
ciaal akkoord' met de centrale organisaties van 
werkgevers en werknemers . In dat akkoord wor
den afspraken gemaakt ter coördinatie van het 
economisch herstelbeleid, investeringen, arbe ids
voorwaardenbeleid en tempo van arbeidstijdver
korting. Ook bij het ontbreken van zo'n akkoord 
blijft het Meerjarenprogram uitgangspunt voor 
wat de overheid zelf kan doen. In zo'n situatie 
zullen ook meer overheidsinstrumel"\ten gezocht 
moeten worden om wenselijke maatschappelijke 
ontwikkelingen zo goed mogelijk te bevorderen. 
Het Meerjarenprogram wordt, vooral met het oog 
op de werkgelegenheid, mede gericht op het op 
peil houden van de consumptieve bestedingen en 
het verhogen van de investeringen, alsmede op 
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terugdringing van het overheidstekort tot een 
structureel aanvaardbaar niveau, vooral omdat 
anders rentelasten en aflossingsverplichtingen 
het door ons gewenste beleid ter bevordering van 
economisch herstel en arbeidsverdeling steeds 
meer zullen belemmeren . Een indicatief Meerja
renprogram zal daarom met de noodzaak van 
tekortvermindering reken ing moeten houden . 

• 13 Het voorkomen van een gespleten 
samenleving 
De ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft in 
veel opzichten de tegenstellingen in de samenle
ving vergroot en toegespitst. Die tegenstellingen 
worden niet alleen, maar wel in de eerste plaats 
bepaald door de omvang van de werkloosheid en 
door het ontstaan van een groep van enkele hon
derdduizenden mensen die langdurig werkloos 
is, of zoals met name onder ouderen, meisjes en 
vrouwen, verborgen werkloos. Als gevolg van 
een vergroting van de afstand tussen de inko
mens van hen die werk hebben en van velen die 
op een uitkering zijn aangewezen, worden de te
genstellingen verder bevestigd. Dat geldt des te 
sterker aangezien driekwart van de werklozen 
slechts beschikt over basis- dan wel lager be
roepsonderwijs. 
De omvangrijke werkloosheid onder jongeren en 
het toenemen van de werkloosheidsduur, ook bij 
deze groep, kunnen er toe leiden, dat grote groe
pen jongeren de aansluiting bij de rest van de 
samenleving missen. Het is van belang, zowel 
voor jongeren zelf als voor de samenleving als 
geheel , om er voor te zorgen dat de integratie van 
jongeren kan doorgaan en dat er voor jongeren 
een reëel uitzicht is op de mogelijkheid om via het 
verrichten van arbeid economische zelfstandig
heid te verwerven en daa rmee een volwaardige 
plaats in de samenleving . Immers, waar het per
spectief op zo'n plaats voor jongeren ontbreekt, 
daar verdwijnt ook de bereidheid van jongeren 
om zich voor die samenleving in te zetten. De 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid eist een 
systematische beleidsinspanning , waarvoor sa
men met de sociale partners en jongerenorgani
saties een beleid wordt uitgestippeld, waarin cen
traal staan : 
a. uitbreiding leerlingenwezen en KMBO (Kort 

Middelbaar Beroepsonderwijs) ; 
b. herverdeling arbeid ; 
c. om-, her- en bijscholing; 
d. projecten ; 
e. specifieke nadruk op langdurig werklozen en 

meisjes. 
Door de economische crisis van de laatste jaren 
en door de versnelde vernieuwing van het pro
duktieproces dreigt de groep van werkenden klei 
ner te worden en de groep van niet-werkenden 
groter. Binnen beide groepen kan er sprake zijn 
van belangrijke verschillen en velen behoren niet 
definitief tot de ene of de andere groep. Boven-
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dien veranderen vele functies van karakter door 
automatisering e.d. Voor de vele ouderen en lager 
geschoolden, die elk perspectief op een baan drei
gen te verliezen, dient de overheid werkgelegen
heid te bevorderen, in het bijzonder in de maat
schappelijke dienstverlening . Ook voor een groot 
aantal werkenden is het inkomensperspectief niet 
rooskleurig , nemen de vaste lasten toe en wordt 
de arbeidsplaats bedreigd. Maar een ontwikke
ling, die bevordert dat alleen de goedbetaalde en 
goedgeschoolde werkenden het voor het zeggen 
hebben en dat de anderen zich afwenden en niet 
langer bereid of in staat zijn verantwoordelijkheid 
te nemen voor wat er in de samenleving tot stand 
wordt gebracht, mag niet doorzetten. 
De Westerse democratieën worden alle bedreigd 
door het uiteenvallen van de basis voor maat
schappelijke solidariteit en zijn voor de taak ge
steld om met elkaar een samenleving vorm te 
geven, waarin een ieder uitzicht heeft op een zin 
volle toekomst. Voor een beleid dat daarop ant
woord geeft, zijn vooral twee taken belangrijk: 
a. het streven naar een selectief econom isch her

stel , dat mede gericht is op het scheppen van 
meer werkgelegenheid; 

b. het streven naar een forse herverdeling van 
arbeid, zonder dat deze herverdeling afbreuk 
doet aan het economisch herstel. 

Ook honderdduizenden vrouwen blijven door het 
gebrek aan arbeidsplaatsen en daardoor uitke
ringsrechten van economische zelfstandigheid en 
betrokkenheid bij het arbeidsproces verstoken . 
Door de herverdeling van arbeid kan de ongelijk
heid, die zich nu voordoet tussen mannen en 
vrouwen in het verrichten van betaalde en onbe
taalde arbeid, worden verkleind . In die zin is her
verdeling van arbeid ook van emancipatorische 
betekenis. In dit programma wordt een doelstel 
ling geformuleerd van een volletijdse werkweek 
van gemiddeld 32 uu rin 1990. Op langere termijn 
zal de werktijd per persoon moeten worden terug
gebracht tot gemiddeld 25 uur per week. Daartoe 
wordt in de komende kabinetsperiode een scena
rio ontwikkeld. 
Het tegengaan van de voortdurende vergroting 
van tegenstellingen vergt echter meer. De verdie
ping van de kloof tussen kennis en scholing , die 
kan ontstaan door de technologische ontwikke
ling, moet zoveel mogelijk teniet worden gedaan . 
Ook moet stelselmatig gewaakt worden tegen het 
vergroten van inkomensverschillen en het afwen
telen van lasten op diegenen, die uit het produk
tieproces zijn gestoten of niet tot de arbeidsmarkt 
kunnen toetreden (nieuwkomers en herintreders). 
Dit alles vraagt een solide stelsel van sociale ze
kerheid, waaraan bovendien de eis gesteld kan 
worden dat het doorzichtig is. Alternatieven die 
hieraan tegemoetkomen en wellicht met het oog 
op de lange termijn de voorkeur verdienen, die
nen zorgvuldig uitgewerkt te worden en op hun 
mogelijke consequenties onderzocht. In de uitein-
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delijke politieke besluitvorming zal de Partij van 
de Arbeid dergelijke alternatieven beoordelen op 
hun bijdrage aan een rechtvaardige verdeling van 
arbeid, macht en inkomen. 

• 14 Internationaal economisch beleid 

Nederland heeft een open economie. Herstel van 
economische groei is in belangrijke mate afhanke
lijk van aanhoudende groei van de wereldhandel. 
Groei van de wereldhandel vereist een internatio
naal herstelbeleid. Nederland moet, als een van 
de landen met een overschot op de betalingsba
lans en een geringe inflatie, hiertoe zowel op EG
als mondiaal niveau initiatieven nemen. 
Met kracht moet gestreefd worden naar een 
rechtvaardiger internationale orde, een eerlijker 
internationale economische verdeling van arbeid 
en inkomen en een betere positie van de ontwik
kelingslanden. Dit kan bevorderd worden door: 
a. kapitaaloverdracht; 
b. het opheffen van handelsbelemmeringen; 
c. een regeling van het probleem, veroorzaakt 

door ondraagbare schulden van ontwikke
lingslanden; 

d. hervorming van het internationale geldstelsel. 
Hiertoe dient een internationale monetaire confe
rentie plaats te vinden, ten einde onder meer een 
grotere stabiliteit van de wisselkoersen en rente
standen, een beter toezicht op de internationale 
kredietverlening en vergroting van de financie
ringsmogelijkheden van ontwikkelingslanden te 
bewerkstelligen. 
Protectionistische maatregelen, zelfbeperkings
overeenkomsten, anti-verwerkingstarieven en 
handelsakkoorden als het multivezelakkoord, 
waardoor met name ontwikkelingslanden worden 
getroffen, dienen te worden opgeheven in het 
kader van internationale onderhandelingen, die 
de export van ontwikkelingslanden bevorderen . 
De Partij van de Arbeid streeft er naar, dat binnen 
de Europese Gemeenschap de landen met een 
overschot op de betalingsbalans een economisch 
herstelplan in de grootte van 1% van het bruto 
nationaal produkt ontwikkelen. 
Voltooiing van de gemeenschappelijke markt is 
noodzakelijk om het stimuleringsbeleid te optima
liseren en de concurrentiepositie ten opzichte van 
de Verenigde Staten en Japan en vergelijkbare 
landen te versterken. Het Europese Monetaire 
Stelsel zal verder dienen te worden uitgebreid en 
versterkt. 
Een gezamenlijke aanpak op EG-niveau van het 
technologisch beleid, alsmede investeringen en 
onderzoek in energiebesparingsprogramma's, de 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, 
de aanpak van een beter milieubeheer en de ont
wikkeling van de biotechnologie worden door de 
Partij van de Arbeid sterk voorgestaan. Daarvoor 
is ook de coördinatie van de herstructurering van 
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de bestaande industrie en de daaraan verbonden 
sociale programma's onmisbaar. Voor de be
scherming van werknemersbelangen bij met na
me internationaal opererende concerns is het van 
belang dat op EG-niveau ten minste de oorspron
kelijke voorstellen voor de zogenaamde Vrede
ling-richtlijn gerealiseerd worden. 
Voorwaarden voor dit EG-beleid zijn een grotere 
slagkracht van de EG-Commissie, afschaffing van 
het vetorecht in de Raad, versterking van het de
mocratisch gehalte van de EG door uitbreiding 
van de bevoegdheden van het Europese Parle
ment en het verlenen van meer invloed aan de 
organisaties van werkgevers en werknemers. 

• 15 Industriepolitiek 

De concurrentiepositie van de Nederlandse indus
trie moet verbeterd worden en door innovatie en 
gerichte marketing moeten nieuwe markten wor
den aangeboord. Het industriebeleid moet daar
om geplaatst worden binnen het kader van het 
indicatief Meerjarenprogram. Binnen dat kader 
wordt het industriebeleid met name gericht op: 
a. produktie van goederen en diensten, die aan

sluiten op nieuwe maatschappelijke behoef
ten, zoals een beter milieubeheer en zuiniger 
gebruik en hergebruik van energie en schaarse 
grondstoffen; 

b. vernieuwing van produktie en produktieme
thoden ten einde de concurrentiepositie en de 
groeimogelijkheden van de Nederlandse eco
nomie te versterken; 

c. vernieuwing van de arbeidsorganisatie; 
d. versterking van arbeidsintensieve produktie-

processen; 
e. verbetering van de kwaliteit van de arbeid. 
De ontplooiing van de economische bedrijvigheid 
moet worden bevorderd door een belasting- en 
premiesysteem ten aanzien van bedrijven, dat: 
a. rekening houdt met de concurrentiepositie ten 

opzichte van het buitenland; 
b. zich kenmerkt door eenvoud en zekerheid. 
Met het oog daarop moeten de volgende maatre
gelen worden genomen: 
a. de mogelijkheden om investeringen te stimu

leren, die gericht zijn op het verminderen van 
de milieubelasting of het zuiniger gebruik en 
hergebruik van energie en grondstoffen, wor
den uitgebreid; 

b. het tarief van de vennootschapsbelasting 
wordt niet verder verlaagd. 

Ter bevordering van investeringen wordt in sa
menhang met beperking van de WIR (Wet op de 
Investeringsrekening) de mogelijkheid van ver
vroegde afschrijving ingevoerd. Toepassing van 
dit instrument is afhankelijk van de economische 
ontwikkeling. 
De overheid dient door middel van haar aankoop
en investeringsbeleid actief de ontwikkeling en 
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produktie van bepaalde goederen en diensten te 
stimuleren. Deze ontwikkeling dient, mede gericht 
op het totstandbrengen van een echte gemeen
schappelijke markt voor overheidsaankopen, zo
veel mogelijk in EG-kader plaats te vinden. Dit 
geldt met name op de terreinen van het milieube
heer en een zuiniger gebruik van energie en 
schaarse grondstoffen. De ontplooiingsmogelijk
heden van de lagere overheden, met name de 
gemeenten, zijn hierbij van cruciale betekenis. 

• 16 Het bevorderen van arbeidsintensieve 
produktie 

Het overheidsbeleid moet de komende jaren ge
richt zijn op vergroting van de werkgelegenheid 
in de arbeidsintensieve sectoren en op verminde
ring van de mechanismen die arbeidsuitstoot 
bevorderen. Dat wil niet zeggen, dat bestaande of 
toekomstige ontwikkelingen die door automatise
ring de rentabiliteit verhogen, moeten worden 
teruggedraaid of tegengehouden. De subsidiëring 
van kapitaalinvesteringen wordt geleidelijk ver
minderd en de stijging van de kosten van arbeid 
zoveel mogelijk beperkt. Door een gematigde 
loonkostenontwikkeling worden de arbeidsinten
sieve produktieprocessen ondersteund. Het beleid 
van de Partij van de Arbeid zal er op gericht zijn 
een gematigde loonkostenontwikkeling te realise
ren. 
Arbeidsintensieve produktie en dienstverlening 
krijgen op deze wijze steun. Concrete maatregelen 
die hiertoe getroffen worden, zijn: 
a. beperking van de WIR, waarbij het midden- en 

kleinbedrijf wordt ontzien; 
b. de voorraad- en vermogensaftrek in de inkom

sten- en vennootschapsbelasting wordt afge
stemd op de jaarlijkse inflatie met een maxi
mum van 4%; 

c. het BTW-tarief wordt voor arbeidsintensieve 
sectoren (zoals bij voorbeeld de dienstensec
tor) verlaagd; een en ander mag echter niet 
leiden tot BTW-verhoging van produkten, die 
tot de elementaire levensbehoeften moeten 
worden gerekend; 

d. een wijziging in de financiering van de sociale 
zekerheid zodanig, dat deze minder eenzijdig 
op de factor arbeid drukt. 

Er dient een gefaseerde verschuiving van lasten 
naar de factor kapitaal plaats te vinden. 

• 17 Technologiebeleid 

De overheid dient in nauwe samenwerking met 
werknemers en werkgevers programma's tot 
stand te brengen om knelpunten weg te nemen, 
die een vernieuwing van produkten en produktie
processen in de weg kunnen staan. Daarbij dient 
bijzondere aandacht gegeven te worden aan de 

312 

informatietechnologie, waarvan de snelle ontwik
keling zich op ingrijpende wijze zal doen gelden 
in alle sectoren en op alle niveaus van de samen
leving. Daarom moet(en): 
a. het wetenschaps- en industriebeleid de be

schikbaarheid en overdracht van technolo
gieën bevorderen; 

b. het industriebeleid de eigen research en ont
wikkeling bij ondernemingen financieel stimu
leren, waarbij gerichte aandacht wordt gege
ven aan de participatie van vrouwen en etni
sche minderheden; 

c. het industriebeleid, waar nodig, bijdragen aan 
de beschikbaarstelling van risicodragend kapi
taal om de met de technologische ontwikkeling 
samenhangende commerciële investeringen 
te bevorderen; 

d. het onderwijs en sociaal beleid zorgdragen 
voor de noodzakelijke opleidingen in en buiten 
de ondernemingen, alsmede voor een goede 
advisering met betrekking tot de arbeidsorga
nisatie. In het bijzonder dient daarbij aandacht 
besteed te worden aan investeringen in milieu
vriendelijke, energie-, grondstoffen- en kapi
taalbesparende produktiemiddelen. 

Voor een ge"integreerd beleid in deze voor de eco
nomie essentiële sector verdient de instelling van 
een departement van wetenschap en technologie 
overweging. 
Het EG-technologiebeleid dient gericht te zijn op 
intensivering van de samenwerking binnen het 
bedrijfsleven bij onderzoek en versterking van de 
interne markt, standaardisering van de produktie
technieken en stimulering van het gebruik van 
nieuwe technologieën in met name het midden
en kleinbedrijf. Research naar aangepaste techno
logie voor de Derde Wereld wordt extra gestimu
leerd, vooral als deze research in de Derde Wereld 
zelf wordt verricht. 
Op grond van daartoe ingediende voorstellen en 
daarop verkregen deskundig advies moeten re
search- en ontwikkelingsactiviteiten van onderne
mingen gesubsidieerd kunnen worden. De be
staande en toekomstige subsidie- en kredietrege
lingen moeten op hun doelmatigheid en maat
schappelijke wenselijkheid onderzocht en zo no
dig aangepast worden. Er komt een stimulerings
beleid voor ontwikkelings- en demonstratiepro
jecten van milieuvriendelijke technologie. 
De overheid bevordert het opstellen van techno
logieovereenkomsten, waarin de rol van de vak
beweging en de ondernemingsraden met betrek
king tot de sociale en werkgelegenheidsaspecten 
van technologische veranderingen wordt vastge
legd. 
De Partij van de Arbeid kiest er tevens voor om 
via daartoe te ontwikkelen beleid (en beleidsmid
delen) de omschakeling van de Nederlandse de
fensie-industrie naar een industrie voor civiele 
doeleinden te bespoedigen. De Partij van de Ar
beid ondersteunt het streven van de vakbeweging 
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om een technologisch adviespunt te ontwikkelen, 
met als doel een democratisch gebruik van nieu
we technologieën te bevorderen. Ontwikkeling 
van militaire technologie wordt niet gestimuleerd. 
Tevens zullen bedrijven en instellingen, die willen 
deelnemen aan het SDI-project (Strategisch De
fensie Initiatief) daarvoor geen steun van de over
heid ontvangen. 

• 18 Energie- en grondstoffenbeleid 

Er dient een omvangrijk programma van energie
besparende maatregelen te worden gerealiseerd. 
Onderzoek, ontwikkeling en gebruik van duurza
me energiebronnen (o.a. wind, zon) moeten 
krachtig worden gestimuleerd door: 
a. hogere aanloopsubsidies ten behoeve van de 

marktontwikkeling toe te kennen; 
b. voor aan het openbare net teruggeleverde 

elektriciteit reëlere, hogere vergoedingen te 
geven; 

c. het opnemen van toepassingen in de taakstel-
ling van de (lokale) nutsbedrijven. 

Een eventueel tekort aan openbaar elektriciteits
vermogen moet zoveel mogelijk worden opge
vuld met decentraal energiebesparend vermogen. 
Door een verhoging van aardgasinzet kunnen de 
middelen worden verkregen om het toenemen 
van het energieverbruik te beperken. Investerin
gen in energiebesparingen en duurzame energie
bronnen dienen, waar nodig door financiële prik
kels van overheidswege, aantrekkelijker te zijn 
dan die in traditionele energiedragers. 
Met het oog op de concurrentiepositie van het 
Nederlandse bedrijfsleven kan het nodig zijn de 
regeling voor grote industriële afnemers van elek
triciteit (gigantenregeling) te verlengen, onder 
voorwaarde dat degenen die van deze regeling 
profiteren, voldoende investeren in warmte
krachtkoppeling en andere energiebesparende 
maatregelen. Aan energie-intensieve bedrijven, 
die doeltreffende besparingsmaatregelen hebben 
getroffen, moeten met het buitenland vergelijkba
re energieprijzen in rekening worden gebracht. 
Zo nodig kan vermindering van de nationale in
komsten, die hierdoor ontstaat, gecompenseerd 
worden door extra aardgasinzet. 
Nieuw kolenvermogen is slechts aanvaardbaar 
bij toepassing van de beste technische milieu
maatregelen, maar ook dan dienen de resterende 
milieu-effecten eerst te worden afgewogen tegen 
de effecten van andere wijzen van energie-opwek
king. In het bijzonder vanwege de onopgeloste 
afvalproblematiek en de gevaren voor veiligheid 
en milieu worden geen nieuwe kerncentrales ge
bouwd. Sluiting van de bestaande kerncentrales 
zo spoedig als technisch mogelijk is, is om dezelf
de reden gewenst. In EG-verband wordt ten min
ste verlangd, dat onze buurlanden overleg voeren 
over geplande kerncentrales langs onze grenzen 
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en over veiligheidsvoorzieningen van bestaande 
kerncentrales langs onze grenzen. Datzelfde geldt 
voor vergelijkbare installaties als bij de opwer
kingsfabrieken. De Nederlandse bijdragen aan 
Kalkar en Super Phenix worden gestaakt. Ook 
geeft Nederland geen medewerking aan nieuwe 
verrijkingscontracten van URENCO. De Ultra Cen
trifuge Nederland wordt, zo spoedig als juridisch 
en technisch mogelijk is, gesloten. 
Gestreefd wordt naar het zoveel mogelijk opbran
den van langlevende radioactieve stoffen uit het 
kernsplijtingsafval; tijdelijke opslag van radio-ac
tief afval afkomstig van de bestaande kerncentra
les moet geschieden in de opslagplaatsen bij die 
centrales. Opslag van radio-actief afval in zoutkoe
pels of andere instabiele geologische formaties, 
alsmede dumping in zee of oceaan moet worden 
afgewezen. Proefboringen worden dan ook niet 
uitgevoerd. Onderzoek naar een veilige opslag 
van kernafval en ontmanteling van kerncentrales 
dient plaats te vinden. Opslag van kernafval is op 
lange termijn niet aanvaardbaar; daarom dient 
tevens onderzoek te worden verricht naar een 
definitieve oplossing voor kernafval. 
Nutsvoorzieningen, waaronder produktie en dis
tributie van elektriciteit, gas en water, dienen te 
worden gecontroleerd door democratisch geko
zen organen, die een beslissende invloed uitoefe
nen. 
De ontwikkeling van energie- en milieutechnolo
gie wordt door de overheid in samenwerking met 
het bedrijfsleven ter hand genomen, zowel als 
speerpunt voor het economisch herstelbeleid als 
vanuit de overheidszorg voor het milieu. 
Het ontstaan van krachtige regionale bedrijven 
voor energiedistributie en decentrale opwekking 
van elektriciteit onder politiek beheer moeten met 
kracht worden gestimuleerd. Er dient gestreefd te 
worden naar landelijk gelijke elektriciteitstarieven. 
De koppeling van de aardgasprijs aan die van 
huisbrandolie wordt losgelaten. De aardgasprijs 
wordt gefaseerd verlaagd tot aan de prijs van 
stookolie. Voor centrale en decentrale elektrici
teitsopwekking geldt hetzelfde aardgastarief. Het 
staatsaandeel in de aardgasopbrengsten wordt 
verhoogd. 

• 19 Regionaal-economisch beleid 

Als onderdeel van het indicatief Meerjarenpro
gram voor de werkgelegenheid moeten, ten be
hoeve van de regio's waar de economische ont
wikkeling structureel achterblijft, extra maatrege
len worden genomen. Deze maatregelen hebben 
ten doel de economische structuur van deze re
gio's te versterken, ten einde meer blijvende werk
gelegenheid te scheppen. Het gerichte stimule
rings- en ontwikkelingsbeleid ten behoeve van 
het Noorden, Twente, Midden-Gelderland, Zuid
Limburg en delen van Brabant zal effectiever wor-
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den voortgezet. ten einde de bestaande achter
standen terug te dringen. 
De maatregelen die noodzakelijk zijn, bestaan uit: 
a. het wegnemen van infrastructurele knelpunten 

op het gebied van vervoer, communicatie, on
derwijs, huisvesting e.d., waardoor de specifie
ke sterke punten van de regio beter kunnen 
worden ontwikkeld; daartoe zal het voorwaar
denscheppend beleid worden gehandhaafd; 

b. het stimuleren van bedrijfsinvesteringen in 
overeenstemming met de desbetreffende EG
richtlijnen en met gebruikmaking van de be
schikbare EG-fondsen; 

c. het verstrekken van voldoende middelen aan 
de regionale ontwikkelingsmaatschappijen om 
vermogen ter beschikking te stellen aan be
staande en startende ondernemingen, die le
vensvatbare initiatieven ontwikkelen en die 
waardevol zijn voor de economische structuur; 

d. het handhaven van de Investerings Premie 
Regeling (lPR) met toevoeging van een ar
beid sp laatsentoeslag ; 

e. het volledig uitvoeren van het Integraal Struc
tuurplan Noorden des Lands en de Perspectie
ven Nota Limburg overeenkomstig de oor
spronkelijke doelstellingen; 

f . het streven naar een evenwichtige regionale 
spreiding van de werkgelegenheid in de parti
culiere en de collectieve sfeer, onder andere 
door het volume aan middelen en instrumen
ten voor het regionaal beleid te handhaven op 
het huidige niveau; 

g. het bestrijden van economische achterstanden 
op basis van plannen uit de regio zelf, door 
bevordering van het zoveel mogelijk decentra
liseren van instrumenten en middelen. 

In ieder geval krijgen de universiteiten Groningen 
en Maastricht, alsmede de TH Twente extra mid
delen om 'science parcs' op te richten, van waar
uit startende ondernemers in de eigen regio tech
nische en wetenschappelijke ondersteuning kan 
worden verleend. 
Initiatieven van gemeenten, bevolking en vakbe
weging, gericht op de bevordering van de bedrij
vigheid en werkgelegenheid worden gestimu
leerd en financieel ondersteund . 

• 20 Grotere steden 

Een aantal grotere steden kent specifieke econo
mische problemen door een samenstel van facto
ren. Een hoog werkloosheidsniveau, verpauperde 
wijken, verzwakking van de economische struc
tuur, eenzijdige samenstelling van de bevolking 
qua leeftijd en inkomen en een gebrek aan be
leidsruimte staan een verbetering van de wel
vaartssituatie in de weg. Juist tendensen in de 
richting van een maatschappelijke tweedeling zijn 
hier het meest zichtbaar en worden verscherpt 
door cumulatie van de problemen in dezelfde 
stad(swijk) . Naast maatregelen ten aanzien van 
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stadsvernieuwing, terugploegprojecten en de (fi
nanciële) verhouding met het rijk die elders aan 
de orde komen, zijn door het rijk te financiëren 
investeringen in infrastructuur en nieuwe indus
trieën en dienstverlening, alsmede een op de 
zwakste groepen op de arbeidsmarkt gericht sti
muleringsbeleid, noodzakelijk. 
Door middel van decentralisatie enerzijds en inte
gratie van activiteiten van rijk en gemeenten an
derzijds, moet het op de grote steden toegesne
den antwoord op hun specifieke problemen wor
den gegeven. 

• 21 Dienstverlenende sector 

In de meeste Westerse landen is de werkgelegen
heidsgroei vooral gelokaliseerd in de dienstensec
tor. Het toenemen van deze werkgelegenheid 
moet vooral worden toegeschreven aan de sterke 
produktiegroei van diensten, in combinatie met 
een geringere groei van de arbeidsproduktiviteit 
in deze sector. De ontwikkeling van de relatieve 
reële loonkosten is daarbij van groot belang. 
Ten einde de werkgelegenheidsgroei te bevorde
ren, dient het beleid erop gerichtte zijn een gema
tigde loonkosten ontwikkeling te realiseren. Naast 
algemene instrumenten om de factor arbeid 
goedkoper te maken in verhouding tot de factor 
kapitaal, kan in de dienstensector gedacht worden 
aan een verlaging van het BTW-tarief voor bepaal
de diensten, met name bij reparatiewerkzaamhe
den. Deze verlaging past ook in een actief fraude
bestrijdingsbeleid. Daarnaast dienen vergun
ningsprocedures te worden vereenvoudigd, ver
sneld en beter op elkaar afgestemd. Door een 
verandering van premie- en belastingstructuur en 
een vereenvoudiging van regels, moet de over
gang van (zwart of grijs betaalde) primaire econo
mische dienstverlening uit het zogenaamde infor
mele circuit naar het formele economische circuit 
bevorderd worden . Daarmee kan de werkgelegen
heid in de dienstensector worden gestimuleerd. 

• 22 Midden- en kleinbedrijf 

Het midden- en kleinbedrijf is van grote betekenis, 
met name vanuit werkgelegenheidsperspectief. 
Veel innoverend vermogen, met een grote uitstra
ling in termen van werkgelegenheid, is geconcen
treerd in deze sector. Meer specifiek beleid is voor 
deze sector dan ook geboden . Gericht beleid inza
ke opleiding alsmede, waar nodig, liberalisering 
van vestigingsvoorwaarden dienen mogelijkhe
den tot zelfstandig ondernemerschap te bevorde
ren. De volgende maatregelen zijn noodzakelijk: 
a. het verbeteren van de mogelijkheden tot ver

strekking van risicodragend kapitaal ten be
hoeve van het MKB, onder andere door aan
passing van de kredietbeschikking, door parti
cipatiemaatschappijen en door de Europese 
Investerings Bank; 
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b. het verbeteren van de fiscale en juridische po
sitie van de meewerkende partner(sl. gericht 
op gelijkwaardigheid van partners in het be
drijf; 

c. het uitbouwen van de mogelijkheden voor het 
volgen van tweede-kans-onderwijs; 

d. een regeling ten behoeve van een ongestoorde 
voortzetting van het bedrijf tijdens ziekte en 
zwangerschap ; 

e. steun van de overheid voor gezamenlijke acti
viteiten van ondernemingen, gericht op het 
sociaal beleid in de onderneming, ten einde 
het management en het personeelsbeleid te 
verbeteren; 

f. vereenvoudiging van de administratieve ver
plichtingen met betrekking tot de sociale zeker
heid en de belasting heffing ; 

g . de vergunningverlening van de verschillende 
overheden moet beter op elkaar worden afge
stemd; 

h. verbeteren van de mogelijkheden tot het op
bouwen van een oudedagsvoorziening voor 
ondernemers en meewerkende partners; 

i. bij gedwongen beëindiging van het onderne
merschap moet, indien sprake is van een situa
tie van niet-verwijtbare werkloosheid, voor 
zelfstandigen van 50 jaar of ouder een regeling 
ter tegemoetkoming in de inkomensderving 
worden getroffen, vergelijkbaar met die welke 
geldt voor oudere werknemers voor wie de 
loongerelateerde uitkeringsduur is afgelopen ; 

j . verbetering van de kansen van startende on
dernemers door de overheidsfaciliteiten uit te 
breiden, waarbij het startersplan, zoals de Par
tij van de Arbeid dat heeft voorgesteld, uit
gangspunt is; er dient extra aandacht te wor
den gegeven aan startende vrouwenbedrijven; 

k. het prioriteit geven door zowel de overheid als 
het midden- en kleinbedrijf zelf aan de kwanti 
tatieve en kwalitatieve ontwikkeling van oplei
dingen in het kader van het leerlingwezen en 
in de verschillende branches; 

I. binnen het wettelijk voorgeschreven maxi
mum aantal openingsuren wordt de onderne
mer meer vrijheid gegeven om zelf, gezien het 
gewijzigde consumentengedrag en een opti
male bedrijfsvoering, de tijdstippen waarop 
de zaak geopend is, te bepalen . 

Bovendien zal de overheid in samenwerking met 
de organisaties in het MKB ertoe moeten bijdra
gen, dat de kwaliteit van het ondernemerschap 
van reeds gevestigde ondernemers wordt bevor
derd via een verbetering van de bestaande voor
lichting, advisering en begeleiding . 
De vestiging van 'warenhuizen in de wei' wordt 
tegengegaan en, waar nodig, zoveel mogelijk aan 
strengere regels gebonden . 
De aanwezigheid van voorzieningen, winkels en 
ambachtsbedrijven in kleine dorpen en stadsbuur
ten wordt bevorderd. 
De afzetmogelijkheden van het MKB binnen de 
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gemeenschappelijke markt van de Europese Ge
meenschap dienen te worden verbeterd door het 
wegnemen van handelsbelemmeringen. 

• 23 landbouw en visserij 

De sector landbouw en visserij neemt economisch 
gezien een zeer belangrijke plaats in. Het is echter 
tevens een sector, waarin met steeds minder 
werkenden steeds meer geproduceerd wordt en 
waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van 
fossiele energie, meststoffen, geïmporteerd vee
voer en bestrijdingsmiddelen. Dit heeft soms ne
gatieve gevolgen voor het produktievermogen 
van de grond, voor de kwaliteit van water, bodem 
en lucht en voor de natuurlijke omgeving . Met 
behoud van de bedrijfseconomische uitgangs
punten moeten de negatieve gevolgen zoveel mo
gelijk worden teruggedrongen . 
Daartoe wordt het volgende voorgesteld: 
a. landbouwoverschotten moeten niet alleen op 

Nederlands, maar ook op Europees niveau 
door uiteenlopende produktiebeheersende 
maatregelen worden teruggebracht; 

b. de inkomensondersteunende, alsmede de so
ciale functie van het landbouwbeleid moeten 
worden voortgezet, waarbij meer rekening 
wordt gehouden met de belangen van kleinere 
bedrijven; 

c. onder meer door invoering van de Vestigings
wet en aanpassing van het onderzoekspro
gramma en een daarop gericht structuurbeleid 
moeten schadelijke neveneffecten van de land
bouwproduktie worden beperkt; 

d . arbeidstijdverkorting dient te worden gestimu
leerd, waarbij de herbezetting door bij voor
beeld versterking van bedrijfsverzorgingsdien
sten moet worden ondersteund . 

Spoedige totstandkoming van wetgeving, gericht 
op de verbetering van het welzijn en de gezond
heid van dieren - ook in de bio-industrie - is nood
zakelijk. 
In het Europese landbouwbeleid moet rekening 
worden gehouden met de belangen van Derde
Wereldlanden, onder andere bij de bepaling van 
het prijsniveau op de wereldmarkt. Dumping is 
daarom onaanvaardbaar. Door marktovereen
komsten moet regulering van de wereldmarkt 
worden nagestreefd. De exportrestituties dienen 
verminderd te worden . 
Beginnende boeren en boerinnen zullen ter ver
lichting van hun financieringsproblematiek een 
beroep moeten kunnen doen op de Grondbank, 
die aan hen gronden in pacht geeft. 
De verkoop van agrarische domeingronden moet 
worden stopgezet. De hieruit resulterende ver
mindering van het budget voor de aankoop van 
natuurgebieden wordt gecompenseerd. 
Een effectieve beheersing van de prijzen van land
bouwgronden is noodzakelijk. 
Ter waarborging en verbetering van het behoud 
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van de visstand moet worden gestreefd naar een 
verdere ontwikkeling van het Europese visserij be
leid en de controle op de uitvoering ervan. Daarbij 
dient de vangstcapaciteit beter te worden afge
stemd op de vangstmogelijkheden door de invoe
ring van een licentiesysteem, waardoor tevens de 
betrekkelijk kleinschalige structuur in deze sector 
behouden kan blijven. Ook dienen de sociale om
standigheden verbeterd te worden. 

• 24 Collectieve sector (overheid en quartaire 
sector) 

In de komende decennia zullen grote verschuivin
gen nodig zijn in de collectieve sector, in verband 
met de zich wijzigende leeftijdsopbouw van de 
bevolking en de beoogde wijzigingen in de maat
schappelijke arbeidsverdeling. Het gaat daarbij 
voornamelijk om verschuivingen in de uitgaven 
voor ouderenbeleid, sociale zekerheid, volksge
zondheid en onderwijs. 
Deze verschuivingen zullen geleidelijk van aard 
zijn. Daarom is het mogelijk deze verschuivingen 
beleidsmatig te begeleiden door een ontwikke
lingsplan, gericht op de lange termijn. De komen
de regeerperiode zal aan de totstandkoming van 
dat ontwikkelingsplan moeten worden gewerkt. 
Verbetering van de dienstverlening door de col
lectieve sector en een efficiënter functioneren van 
de overheidsbureaucratie maken een bedrijfsma
tiger werkwijze onder democratische controle 
noodzakel ij k. 
Binnen de collectieve sector bestaat de mogelijk
heid om het aantal arbeidsplaatsen, uitgedrukt in 
werkzame personen, uit te breiden. Dit zal voorna
melijk moeten geschieden door arbeidstijdverkor
ting en het op grote schaal aanbieden van deel
tijdbanen, met name in de middelbare en hogere 
functies. Daarbij is het noodzakelijk, dat alle func
ties in principe in aanmerking komen voor deel
tijd. Daarnaast zal binnen de randvoorwaarden 
van het macro-economische beleid, volgens de 
planvorming quartaire sector, voor bepaalde be
langrijke onvervulbare behoeften naar mogelijk
heden moeten worden gezocht hieraan tegemoet 
te komen. Er zal een samenstel van maatregelen 
worden voorbereid - ook in overleg met de socia
le partners - waarbij door overheidsinvesterin
gen, scholing en uitbreiding van publieke dienst
verlening, gerichte werkgelegenheid voor de 
groeiende groep van langdurig werklozen wordt 
gecreëerd, waarbij gebruik kan worden gemaakt 
van de middelen die thans voor de uitkeringen 
worden gebruikt. 
Voor herintreders op de arbeidsmarkt (veelal ge
huwde vrouwen) die niet voor een uitkering in 
aanmerking komen, zullen dezelfde financiële mo
gelijkheden geboden moeten worden als voor de 
overige werkzoekenden. Dit geldt ook voor onder
steuning, opleiding en toetsing. 
Voor werkzoekenden moet de mogelijkheid wor-
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den geschapen om in door henzelf op te zetten 
werkprojecten arbeid te verrichten. Bij de financie
ring van deze projecten kunnen uitkeringsgelden 
worden gebruikt. De projecten dienen door toet
singscommissies te worden getoetst. De indivi
duele verblijftijd in een project moet maximaal 
vier jaren zijn. De diverse subsidieregelingen, die 
nu bestaan voor (nog) niet geheelloonvormende 
of kostendekkende werkprojecten, worden sa
mengevoegd in één regeling. Daarnaast moet 
een voorwaardenscheppend beleid gevoerd wor
den ten aanzien van de ondersteuning van derge
lijke projecten op het gebied van het management 
en ten aanzien van de huisvesting door het ter 
beschikking stellen van bedrijfsverzamelgebou
wen. Een dergelijk voorwaardenscheppend beleid 
geeft initiatieven van werklozen (waaronder veel 
jongeren en vrouwen) meer kans op succes. 
Het werken met behoud van uitkering dient in 
beginsel te worden afgewezen ten gunste van 
terugploegprojecten (terugploegen van uitkerin
gen), onder de voorwaarden van volwaardige 
rechtspositie en volwaardige beloning voor de 
werknemer. Ook voor het terugploegen van uitke
ringen geldt echter, dat door het toepassen ervan 
geen nieuwe werkloosheid mag ontstaan, noch 
door concurrentievervalsing, noch doordat gewo
ne arbeidsplaatsen worden omgewisseld in door 
terugploegen gefinancierde arbeidsplaatsen. 
Daarom moeten terugploegprojecten worden ge
toetst. Het is wenselijk, dat gemeenten in het ka
der van terugploegprojecten een grotere beleids
vrijheid hebben in het besteden van de daarmee 
gemoeide middelen, met rapportage achteraf. 
Het werken met behoud van uitkering kan slechts 
worden toegestaan in de collectieve sector. In die 
gevallen, waarin gekozen wordt voor werken met 
behoud van uitkering, dient een dergelijke toet
sing plaats te hebben. 

• 25 Zeggenschapsverhoudingen 

Bij wet worden de grondslagen van de democrati
sering van de stichtingsbesturen in de gesubsi
dieerde en gepremieerde sector (gezondheids
zorg, welzijnswerk, bejaardenoorden, woning
bouwcorporaties) vastgelegd. Deze besturen wor
den gevormd uit vertegenwoordigers van drie 
groepen nl.: 
- cliënten, patiënten, bewoners; 

werknemers; 
maatschappelijke organisaties, groepen en 
evt. (lokale) overheidsorganen. 

Ter vergroting van de zeggenschap van werkne
mers binnen de arbeidsorganisaties moeten de 
posities en bevoegdheden van ondernemingsra
den en dienstcommissies versterkt worden. Hun 
zeggenschapsmogelijkheden dienen bij overheid 
en bedrijfsleven gelijkwaardig te zijn en bij wet te 
worden geregeld. In het bijzonder hun mogelijk
heden tot bescherming van werknemersbelangen 
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bij technische vernieuwingen en reorganisaties 
moeten worden vergroot. Daarnaast dient hun 
invloed op de invulling van de herbezetting bij 
arbeidstijdverkorting te worden versterkt. 
De ondernemingsraad moet onder andere meer 
bevoegdheden krijgen ten aanzien van het ver
schaffen van zekerheden aan financiers, het aan
trekken van vreemd vermogen en de winstdeling . 
Bij overheidsbeslissingen over financiële steun
verlening aan bedrijven in het kader van technolo
gie-, industrie- en werkgelegenheidsbeleid, wordt 
naast overleg met de vakbeweging ook overleg
ging van het OR-advies over de steunaanvraag 
verlangd. Het opzetten en realiseren van eigen 
werknemersplannen moeten worden vergemak
kelijkt. 
Ondernemingsraden in kleine bedrijven krijgen 
dezelfde bevoegdheden als die in grote. 
Ook werknemers die zonder vast arbeidscontract 
permanent voor of in het bedrijf werken (inleen
krachten , free-Iancers, leerlingen, thuiswerkers) 
krijgen actief en passief kiesrecht. 
De mogelijkheid voor vakbondswerk binnen de 
bedrijven moet door wettelijke faciliteiten worden 
gewaarborgd. Scholing en begeleiding van vak
bondswerk en personeelsvertegenwoordiging 
worden bevorderd en financieel mogelijk ge
maakt. De ontslagbescherming van onderne
mingsraadsleden moet worden verbeterd . De ont
slagbescherming van vakbondskaderleden dient 
vergelijkbaar te zijn met die van ondernemings
raadsleden . 
Vakbondslidmaatschap van werknemers moet 
worden bevorderd . De Arbeidsomstandigheden
wet moet binnen de nieuwe regeringsperiode in 
zijn geheel worden ingevoerd . Artikel 3 van de 
ARBO-wet moet bij voorrang worden ingevoerd. 
De werknemers moeten het recht krijgen ten min
ste evenveel commissarissen te benoemen als de 
aandeelhouders. 
Vormen van bedrijfsorganisatie met een coöpera
tief karakter en zelfbestuur worden bevorderd. De 
juridische en fiscale structuur van dergelijke be
drijven wordt verbeterd. Zij worden ondersteund 
bij de oprichting en bij de voortzetting, mits zij 
goed functioneren. 
De faillissementswetgeving wordt meer in over
eenstemming gebracht met de belangen van de 
werknemers en met de belangen van andere cre
diteuren dan kapitaalverschaffers en financiers. 
Bij steun aan bedrijven in moeilijkheden zorgt de 
overheid ten minste voor voldoende controle op 
de besteding van de hulp en eist zonodig directe 
zeggenschap, bij voorbeeld door het verkrijgen 
van aandelen . 
Behalve naar verbetering van de zeggenschaps
verhoudingen wordt gestreefd naar de deelne
ming door werknemers in het vermogen van be
drijven 'op verschillende niveaus, tot stand te 
brengen in nauw overleg met de vakbeweging. 
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• 26 Herverdeling van arbeid 

De Partij van de Arbeid streeft naar een drastische 
arbeidstijdverkorting, bij voorkeur per week of 
per dag, om daarmee de betaalde en onbetaalde 
arbeid beter te verdelen, om de werkloosheid te 
bestrijden en omdat korter werken ook een verbe
tering van de werk- en leefomstandigheden mo
gelijk maakt. 
Voor de beoogde uitbreiding van de werkgelegen
heid zijn de op pagina 312 genoemde maatrege
len om arbeid relatief goedkoperte maken alleen 
onvoldoende, terwijl ook het streven naar selec
tieve economische groei nog onvoldoende banen 
schept. Zeker gezien de door de technische ont
wikkeling snelle stijging van de arbeidsproduktivi
teit. Zelfs afgezien van de genoemde emancipatie
doelstelling is arbeidstijdverkorting onmisbaar. 
Het doel moet zijn volledige herbezetting en het 
bij voorrang inschakelen van meer vrouwen en 
jongeren in het arbeidsproces. 
Het beleid moet als doelstelling hebben een voIle
tijds werkweek van gemiddeld 32 uur in 1990 als 
tussenstation op weg naar een 25-urige werk
week. Het verdient aanbeveling, dat in de onder
handelingen in de collectieve sector wordt over
eengekomen, dat vervulling van vacatures en 
nieuwe banen in beginsel plaatsvindt op basis 
van de werktijd die per week voor 1990 als doel
stelling geldt, mits het mogelijk is om verlies aan 
koopkracht voor de lagere inkomens tegen te 
gaan . Specifieke groepen, zoals nieuwkomers op 
de arbeidsmarkt en jongeren, zullen bij de invoe
ring van arbeidstijdverkorting niet vooruit lopen . 
Werknemers die geen volledige week- of dagtaak 
hebben behoeven geen arbeidstijd in te leveren 
tot de voor hen geldende voltijd is bereikt. 
Voortgang in het ATV-proces moet bevorderd 
worden door op centraal niveau in een sociaal 
contract tot meerjarige afspraken tussen overheid 
en de centrale organisaties van werkgevers en 
werknemers te komen over aard, tempo en finan
ciering van arbeidstijdverkorting en herbezetting . 
Tevens worden door de overheid de randvoor
waarden, die invoering van ATV kunnen verge
makkelijken, in een wettelijk kader vastgelegd . 
Binnen die afspraken moet ruimte zijn voor ver
schillende invulling van vorm, tempo en omvang 
van de arbeidstijdverkorting, rekening houdend 
met de economische omstandigheden en arbeids
ma rktsituatie van bedrijven en sectoren. 
Combinatie van bedrijfstijdverlenging met verkor
ting van de arbeidstijd per persoon is wenselijk, 
omdat een langere benutting van gebouwen en 
outillage behoud van koopkracht bij arbeidstijd
verkorting vergemakkelijkt en de mogelijkheden 
op herbezetting vergroot. Bij het creëren van ploe
gendiensten moet worden gelet op het eventueel 
schadelijke effect op gezondheid en de mogelijk
heid tot deelnemen aan het maatschappelijke le
ven . Het kan ook noodzakelijk zijn binnen een be-

PvdA: 26 



drijf tijdelijke verschillen in vorm en fasering van 
arbeidstijdverkorting aan te brengen, mits het 
gaat om een aanvulling op, en niet om vervanging 
van arbeidstijdverkorting voor iedereen. Er mag 
geen afbreuk worden gedaan aan de beginselen 
van gelijke rechtspositie, noch ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden, noch ten aanzien van het 
recht op medezeggenschap. Evenmin mag flexibi
liteit van arbeidstijd gebruikt worden als ontsnap
pingsweg voor herbezetting. Beperking van de 
arbeidsduur moet leiden tot uitbreiding of behoud 
van vaste arbeidsplaatsen . De overheid zal de 
vordering van het proces van arbeidstijdverkor
ting en herbezetting jaarlijks toetsen aan haar 
eigen doelstellingen. Afwijkingen zal zij via een 
actief beleid proberen bij te stellen . 
Met het oog op een zo groot mogelijke herbezet
ting van door arbeidstijdverkorting vrijgekomen 
arbeidstijd moeten de volgende maatregelen wor
den bevorderd: 

Om het proces van arbeidstijdverkorting en 
herbezetting aantrekkelijk te maken, moet het 
belasting-, subsidie- en premie-instrument ge
bruikt worden . 
Door een gericht arbeidsbemiddelings- en 
scholingsbeleid dient er voor gezorgd te wor
den, dat de vrijkomende arbeidstijd door goed 
opgeleide arbeidskrachten zal worden herbe
zet. Om-, her- en bijscholingsactiviteiten moe
ten met het oog daarop aanzienlijk worden 
uitgebreid. Een vergoeding voor inkomensder
ving bij scholingsactiviteiten is noodzakelijk. 
De voorlichting over scholingsmogelijkheden 
in samenhang met de positieverbetering op 
de arbeidsmarkt moet worden versterkt. 
De overheid moet werkgevers deskundig ad
vies en zo nodig financiële ondersteuning bie
den bij de voorbereiding van organisatorische 
maatregelen, die nodig zijn om korter werken 
mogelijk te maken bij handhaving of verlen
ging van de bedrijfstijd. 
De Arbeidswet 1919 moet worden herzien. De 
herziening beoogt onder meer structureel 
overwerk te verbieden en de maximaal toelaat
bare arbeidstijden te verkleinen. 
Bij de afweging om overheidssteun te verlenen 
aan technische vernieuwing in ondernemin
gen moet de inzet om te komen tot arbeidstijd
verkorting en herbezetting mede in beschou
wing worden genomen. 
Er komen wettelijke regelingen voor betaald 
educatief verlof, ouderschapsverlof, kinderop
vang e.d. Wanneer het arbeidsvoorwaarden
overleg onvoldoende resultaten t.a.v. herver
deling van arbeid oplevert, dient te worden 
overwogen wettelijke regelingen in te voeren, 
die het mogelijk maken minimumvoorwaarden 
te stellen t.a .v. arbeidstijdverkorting en herbe
zetting. 
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In het kader van de werkloosheidsbestrijding 
moet de overheid het goede voorbeeld geven 

door bij arbeidstijdverkorting over te gaan tot 
volledige herbezetting. 

Arbeidsduurverkorting mag niet leiden tot ver
slechtering van de rechtspositie van werknemers. 
De beperking van de werkingssfeer van de Wet 
minimumloon tot werknemers met ten minste 1/3 
van de gebruikelijke arbeidstijd moet worden op
geheven. 
De rechtspositie van deeltijdwerkers moet gelijk
waardig zijn aan die van voltijdwerkers. Bestaan
de ongelijkheden, zoals deze onder andere in de 
overheidssector bestaan en bij voorbeeld ook in 
de pensioensfeer, moeten worden gecorrigeerd. 
Arbeidscontracten met een flexibele arbeidstijd, 
zoals de zogenaamde afroep- en minimum/maxi
mum-contracten, moeten aan wettelijke minimum
eisen voldoen. Nuluurcontracten moeten worden 
verboden. De Partij van de Arbeid streeft naar een 
regeling, waarbij alleen van uitzendkrachten ge
bruik wordt gemaakt als het gaat om tijdelijke 
arbeidsplaatsen. 
Ter voorkoming van sociaal onaanvaardbare si
tuaties dienen ook vormen van marginale arbeid, 
zoals thuiswerk, aan wettelijke voorwaarden met 
betrekking tot onder andere arbeidsvoorwaarden 
en sociale zekerheid te worden gebonden. Ook op 
Europees gebied moet beleid worden ontwikkeld 
om verslechtering van het arbeidsrecht te voorko
men en sociaal onaanvaardbare loondienstver
houdingen te bestrijden. In de Europese Gemeen
schap wordt gestreefd naar richtlijnen, die het 
proces van herverdeling van beschikbare arbeid 
stelselmatig en gecoördineerd in de lidstaten 
bevorderen en het ontstaan van oneerlijke concur
rentie tegengaan. 

• 27 Inkomensbeleid 

De overheid moet zich in het sociaal overleg er 
voor inzetten, dat: 
a. de loonruimte in de eerste plaats wordt ingezet 

voor arbeidstijdverkorting en herbezetting; 
b. tussen bedrijven en bedrijfstakken een zo ge

lijkmatig mogelijke loonontwikkeling wordt 
gerealiseerd. 

Bevorderd moet worden, dat waar extra ruimte 
bestaat, deze primair wordt besteed aan: 
a. versnelde ATV; 
b. educatief verlof en vakopleiding; 
c. investeringen via werknemersdeelneming in 

vermogen van bedrijven . 
In samenhang met het voorwaardenscheppend 
en stimulerend beleid ten aanzien van arbeidsher
verdeling, moet het belasting- en premiebeleid 
mede zijn gericht op het beschermen van de koop
kracht tegen de gevolgen van arbeidstijdverkor
ting. 
Indien het niet mogelijk blijkt om de arbeidstijd
verkorting te realiseren met behoud van koop
kracht, wordt door een verlaging van de belasting
en/of premiedruk, die meer is toegespitst op de 
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lagere inkomens, de koopkracht op het minimum
niveau gehandhaafd. De koppeling van het bruto
minimumloon (en jeugdlonen) aan de algemene 
loonontwikkeling wordt opnieuw aangebracht. 
Het wettelijk minimumloon zal gaan gelden vanaf 
21 jaar. Onderzocht wordt, op welke wijze in de 
koppelingssystematiek rekening kan worden ge
houden met verschillen in besteding van de loon
ruimte in de markt- en in de collectieve sectoren 
en welke problemen voor de koppeling kunnen 
ontstaan bij een gedifferentieerde invoering van 
arbeidstijdverkorting per bedrijfstak. De overheid 
dient degenen die voorop lopen met ATV te steu
nen. Vooral de laagstbetaalden onder hen behoe
ven in hun inkomen looncompensatie voor de 
gevolgen van het vooroplopen met ATV. De Partij 
van de Arbeid zal nader onderzoeken op welke 
wijze het premie-, belasting - en/of subsidie-instru
ment van de overheid hieraan dienstbaar kan wor
den gemaakt. 
De sociale minimumuitkeringen blijven netto-net
to gekoppeld aan het minimumloon . Naarmate 
de herverdeling van arbeid vordert en individuele 
economische zelfstandigheid meer gerealiseerd 
wordt, zal een individueel sociaal minimum als 
uitgangspunt worden genomen. Het sociaal mini 
mum moet toereikend zijn voor een, gezien de 
algemene welvaartsontwikkeling, aanvaardbaar 
leefniveau, waarbij onder andere het deelnemen 
aan het maatschappelijk verkeer mogelijk is. Men
sen dienen vrij te zijn in de besteding van het 
sociaal minimum. 
Wanneer de economische ontwikkeling voldoen
de groei vertoont zal, naast het inkomensbeslag 
ten behoeve van arbeidstijdverkorting, voorrang 
worden gegeven aan verbetering van de koop
kracht van de laagste inkomensgroepen . Bij een 
eventuele neerwaartse welvaartsontwikkeling blij
ven de bestedingsmogelijkheden voor mensen 
met niet meer dan het sociaal minimum ten min
ste gelijk. De kosten daarvan zullen niet ten laste 
worden gebracht van de uitgaven voor werkgele
genheid en herverdeling van arbeid . Zodra koop
krachtverhoging van het minimumloon, en daar
mee van m inimumuitkeringen, dit mogelijk 
maakt, wordt overgegaan tot afschaffing van de 
'eenmalige uitkeringen'. 
Het inkomensbeleid moet worden gericht op het 
beïnvloeden van alle inkomens. Een eerlijke ver
deling van de inkomens is voor de Partij van de 
Arbeid het uitgangspunt. Daartoe is de openbaar
heid van inkomens vereist. Het toezicht van on
dernemingsraden op de naleving van de CAO 
moet worden verbeterd. Daarbij dienen ook de 
inkomens en tantièmes van directieleden en com
missarissen betrokken te worden . 
Via de Wet op de niet-CAO-inkomens moet een 
parallelle inkomensontwikkeling tussen CAO- en 
niet-CAO-inkomens worden bevorderd . De over
heid stimuleert, dat de reikwijdte van de CAO's 
wordt uitgebreid . Bij vrije beroepen moet mono-
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polievorming worden bestreden . Loondienstver
houding moet bij deze groepen worden bevor
derd. 
Het beleid moet er op gericht zijn over de regeer
periode als geheel de inkomensverschillen tussen 
minimum en anderhalf keer modaal niet verder te 
verkleinen . Het beleid dient er op gericht te zijn 
een netto-inkomensverhouding van 1 :3 dichterbij 
te brengen, waarbij de zeer hoge inkomens het 
eerst moeten worden verlaagd. Daarboven zullen, 
naarmate het inkomen hoger is, grotere bijdragen 
voor economisch herstel, arbeidsherverdeling en 
collectieve voorzieningen gevraagd worden . 
Getracht moet worden de inkomensafhankelijke 
regelingen, wat betreft met name het inkomens
begrip, beter op elkaar af te stemmen en onbe
doelde cumulatieve effecten te verwijderen. Uit
breiding van het aantal regelingen wordt kritisch 
bezien, waarbij de overheid bij het gebruik van 
een bepaald goed of dienst subsidie verstrekt dan 
wel een heffing oplegt, welke afhankelijk is van 
het inkomen. Dit mede in verband met de voor 
lagere inkomensgroepen al zeer hoge marginale 
belasting- en premiedruk. 
De Partij van de Arbeid gaat uit van de onderhan
delingsvrijheid van werkgevers en vakbonden 
inzake arbeidsvoorwaarden in ruime zin . Dat 
geldt, met inachtneming van het parlementaire 
budgetrecht, ook voor de overheidssector en de 
door de overheid gesubsidieerde en gepremieer
de sectoren . Het overlegstelsel bij de overheid 
wordt herzien, op basis van het gestelde in artikel 
6 van het Europees Sociaal Handvest : 
a. overleg op basis van gelijkwaardigheid; 
b. een geschillenregeling; 
c. het recht op het voeren van collectieve actie, 

inclusief het stakingsrecht . 
De loonruimte bij de overheid en de door de over
heid gepremieerde en gesubsidieerde sector dient 
in overeenstemming te zijn met de gemiddelde 
ontwikkeling in de marktsector (loonindex). De 
invulling van de loonruimte en de verdeling over 
inkomen, arbeidsduurverkorting en overheidsin
vesteringen is een zaak van overleg en onderhan
deling tussen overheid en ambtenarenbonden. 
De overheid streeft er naar deze in overeenstem
ming met haar eigen doelstellingen te doen coör
dineren in een sociaal akkoord met de centrale 
organisaties van werkgevers en werknemers. De 
Partij van de Arbeid gaat er van uit, dat het sociaal 
akkoord voldoende waarborgen schept om de 
koppelingen te handhaven. Ook de werkgelegen
heidsdoeistelling zal in een centraal akkoord een 
belangrijke plaats moeten innemen. De overheid 
heeft voor de koppelingen en de werkloosheids
bestrijding echter een eigen verantwoordelijk
heid, in het bijzonder bij het ontbreken van een 
akkoord tussen werkgevers en werknemers. Daar
bij wijst de Partij van de Arbeid een geleide inko
menspolitiek niet onder alle omstandigheden af. 
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• 28 Consumentenbeleid 

In het consumentenbeleid zal voorrang worden 
gegeven aan de totstandkoming van specifieke 
wetgeving om de gezondheid en de veiligheid 
van de consument te beschermen en diens juridi
sche en economische positie te verstevigen. 
De overheid houdt de verantwoordelijkheid voor 
kwaliteitscontrole en mededinging. Consumen
tenorganisaties krijgen meer financiële steun en 
juridische bevoegdheden. De Wet op de mislei
dende reclame moet worden versterkt. Er komt 
een ombudsman voor consumentenzaken. Optre
den tegen misbruik in monopoliesituaties wordt 
mogelijk gemaakt door herziening in de Prijzen
wet en een verscherping van het mededingings
beleid , waarbij concurrentiebeperkende afspraken 
worden verboden (verbodstelsel in plaats van het 
huidige misbruikstelsel) . 
Ten behoeve van de consument geldt een ver
plichte en begrijpelijke aanduiding van de ge
bruikte stoffen en van de houdbaarheid op alle 
verpakkingen. Er dient een wet op de produktaan
sprakelijkheid te komen, inhoudende dat de pro
ducent en /of leverancier verantwoordelijk is voor 
de kwaliteit van het produkt. Op korte termijn 
wordt onderzocht of in enige opzet een milieukeur 
voor milieuvriendelijke produkten een nuttige 
aanvulling is op andere instrumenten. 

• 29 Belasting- en premieheffing 

Voor de Partij van de Arbeid is uitgangspunt, dat 
in de loon- en inkomstenbelasting rekening wordt 
gehouden met de individuele draagkracht van de 
belastingplichtige. Deze draagkracht wordt zowel 
bepaald door de hoogte van het inkomen als door 
het aantal mensen, dat van dat inkomen afhanke
lijk is. Ook andere relevante factoren, die de 
woon- en leefsituatie van de belastingplichtige 
betreffen, bepalen mede zijn individuele draag
kracht. Dat is onder meer het geval bij alleen
staanden en alleenstaande ouders. 
Ten behoeve van een vereenvoudiging van de 
belasting- en premieheffing, alsmede een 
rechtvaardige verdeling van de belasting- en pre
miedruk worden in de komende vier jaar de loon
en inkomstenbelasting en de premieheffing AOWI 
AWW samengevoegd tot één tariefstructuur met 
één inkomensbegrip. Bezien zal moeten worden, 
in hoeverre het mogelijk is het inkomensbegrip 
zodanig te verbreden, dat thans bestaande fiscale 
onevenwichtigheden en lekken zoveel mogelijk 
worden weggenomen. In dat kader wordt een 
beperking van fiscale aftrekposten tot stand ge
bracht. De aftrek voor hypotheeklasten wordt be
perkt tot f 250.000,-. Bij de belastingvereenvou
diging wordt eveneens betrokken de wenselijk
heid van een vervanging van aftrekposten en be
lastingvrije sommen door zogenaamde kortings
bedragen ('tax credits ' ). Lekken in de inkomsten-
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en vennootschapsbelasting worden gedicht door 
zogenaamde reparatiewetgeving . 
De aantoonbare daadwerkelijk betaalde kosten 
voor de opvang van kinderen tot een nader te 
bepalen maximum moeten fiscaal aftrekbaar wor
den . Verdere stappen op weg naar individualise
ring zijn nodig ter zake van een gelijke behande
ling van verschillende samenlevingsvormen. De 
arbeidstoeslag en de aanvullende arbeidstoeslag 
moeten worden afgeschaft. Wel wordt een zgn . 
toetredingstoeslag ingevoerd om de toetreding 
tot de arbeidsmarkt van partners met een laag 
inkomen te bevorderen. 
De belasting- en premieheffing moet mede wor
den gebruikt voor het bevorderen van het proces 
van arbeidstijdverkorting. Met dat oogmerk moet 
worden gestreefd naar een verlaging van de be
lasting- en/of premiedruk voor met name de inko
mensgroep tot anderhalf keer modaal. 
Er zal worden gezocht naar een structurele oplos
sing van de belastingproblematiek bij AOW-ers 
met een klein aanvullend pensioen. 
De rechtspositie van de belastingplichtige tegen
over de fiscus moet worden verbeterd . 
Willekeurige tariefindeling van produkten en dien
sten in de BTW moet worden weggenomen door 
een herindeling tot stand te brengen, die de totale 
opbrengst onverlet laat. 
Misbruik en oneigenlijk gebruik van belasting- en 
premieheffingswetten en van subsidieregelingen 
moeten met kracht worden bestreden. Daartoe 
zullen op basis van het ISMO-rapport (Interdepar
tementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk 
Gebruik) onder meer de volgende maatregelen 
moeten worden getroffen : 
a. verzwaring van een aantal financiële sancties 

in de administratiefrechtelijke sfeer; 
b. verruiming van de juridische mogelijkheden 

oneigenlijk gebruik door tussenkomst van de 
rechter te bestrijden ; 

c. de totstandkoming van een nieuwe invorde
ringswet; 

d . een wettelijke regeling van informatie- en ge
heimhoudingsverplichtingen van overheidsor
ganen; 

e. opheffing van de fiscale aftrekbaarheid van 
boetes; 

f . verbetering van de feitelijke controlemogelijk
heden, onder andere door nieuwe wetgeving 
ten aanzien van de zogenaamde administratie
ve verplichtingen en door gebruikmaking van 
wettelijke bevoegdheden bij banken; 

g. aanpassing van internationale belastingver-
dragen . 

Tevens moet opnieuw worden onderzocht, of 
voor de privésfeer een werkbaar systeem van 
inflatieneutrale belastingheffing kan worden ge
realiseerd, waardoor onder meer besparingen 
kunnen worden bevorderd en het verzwijgen van 
vermogensinkomsten minder aantrekkelijk wordt 
gemaakt. 
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De Postbank moet een bank met een volwaardig 
takenpakket worden. De band met de overheid 
dient wat betreft de hoofdlijnen van het beleid 
versterkt. Verkoop van aandelen aan derden 
wordt tegengegaan. 
Het toezicht door de Nederlandsche Bank en de 
Verzekeringskamer op het bank- en verzekerings
wezen behoeft verbetering. De controlemogelijk
heden van de Rekenkamer op instanties en bedrij
ven die geld van de overheid ontvangen, moeten 
worden verbeterd . 

• 30 Emancipatiebeleid 

Emancipatiebeleid dient te worden geïntegreerd 
en gestimuleerd in alle facetten van het over
heidsbeleid. Kernpunt voor het emancipatiebeleid 
zal zijn het bevorderen van die pluriforme samen
leving, die ieder mens, ongeacht sekse, seksuele 
voorkeur of burgerlijke staat, in staat stelt een 
zelfstandig en economisch onafhankelijk bestaan 
te verwerven en zelf mede vorm te geven aan die 
samenleving. Om ditte bereiken zal de bestaande 
machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
moeten worden doorbroken . 
Naast een beleid gericht op herverdeling van be
taalde en onbetaalde arbeid, thuis en buitenshuis, 
worden de mogelijkheden voor vrouwen, het be
leid te beïnvloeden , vergroot. Bevorderd moet 
worden, dat meer vrouwen in overheidsfuncties 
worden aangenomen, vooral in de hogere rangen. 
Het specifieke emancipatiebeleid zal daarom on
der andere gericht moeten zijn op : 
a. het realiseren van een gelijkwaardige arbeids

deelneming van vrouwen door onder meer 
het uitbreiden en creëren van voorzieningen, 
posit ieve actie en een onderwijsvoorrangsbe
leid; 

b. het bij voldoende geschiktheid geven van 
voorkeur aan vrouwen bij benoemingen , aan
stellingen, sollicitaties en dergelijke; 

c. de invoering van een Wet gelijke behandeling, 
waarbij ook de bestrijding van discriminatie 
op grond van seksuele voorkeur een kernpunt 
is, waardoor uitgesloten wordt dat instellingen 
op levensbeschouwelijke grondslag de per
soonlijke levenssfeer van werknemer of sollici
tant in hun oordeel over diens functioneren of 
sollicitatie betrekken ; 

d. het bestrijden van seksueel geweld, waaronder 
ongewenste intimiteiten op de werkvloer, in 
samenlevingsvormen en in de samenleving in 
brede zin . Voorts dient er een betere controle 
te komen op de uitvoering van de Wet gelijke 
behandeling en de Wet gelijk loon . 

Het beleid wordt erop gericht de maatschappelijke 
positie van meisjes, in het bijzonder van degenen 
met een lagere opleiding, te versterken. 
Bij adviesraden, delegaties, adviescommissies en 
dergelijke zal het uiterste moeten worden gedaan 
om een naar sekse evenwichtige samenstelling te 
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bereiken. Binnen de komende regeerperiode dient 
een uitgewerkt homobeleid vorm te krijgen. Wan
neer maatschappelijke organisaties een voor
dracht doen voor personen, zal hun verzocht wor
den zoveel kandidaten van beide seksen voor te 
dragen, dat een naar sekse evenwichtige samen
stelling mogelijk wordt. 
Zowel in het kader van scholing door de overheid 
zelf als in het kader van subsidiëring van scho
lingsactiviteiten, zal aandacht moeten worden 
besteed aan vrouwen, gericht op het vergroten 
van deelneming aan (politieke) besluitvorming. 
Binnen het kader van dit emancipatiebeleid wordt 
extra aandacht besteed aan de positieverbetering 
van vrouwen uit etnische groepen , waarbij deel
neming aan functies op beleidsniveau wordt ge
stimuleerd. 
Op provinciaal niveau zal steun worden verleend 
aan de uitbreiding en voldoende toerusting van 
provinciale vrouwenbureaus en steunpunten ter 
ondersteuning van plaatselijk en regionaal eman
cipatiebeleid . 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid blijft uitvalsbasis voor het emancipatiebeleid . 
Dit ministerie wordt uitgebreid tot het ministerie 
van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Emanci
patie. Het budget voor specifieke emancipatiepro
jecten, als experiment voor te ontwikkelen beleid , 
mag niet worden aangetast, maar wordt zo moge
lijk uitgebreid. De positie van de coördinerend 
bewindspersoon voor emancipatiezaken moet 
worden versterkt. 
Nederland moet bevorderen, dat besluitvorming 
in de Europese Ministerraad plaatsvindt over de 
nog aanhangige EG-richtlijnen op het terrein van 
vrijwillige deeltijdarbeid, ouderschaps- en gezins
verlof en andere die voor de gelijke berechtiging 
van vrouwen en belang zijn. 

• 31 Sociale zekerheid 

De sociale zekerheid is meer dan een inkomens
dervingsvoorziening . Centraal staat volgens de 
Partij van de Arbeid de (her)intreding van allen 
die daartoe in staat zijn in het arbeidsproces. 
De Partij van de Arbeid legt dan ook een directe 
relatie tussen inkomensdervingsuitkeringen 
krachtens het stelsel van sociale zekerheid en 
deelneming aan betaalde arbeid. Mocht men aan
gewezen raken op een uitkering, dan behoort de 
hoogte daarvan voldoende te zijn om een redelijk 
bestaan te garanderen . 
De ontwikkeling van het inkomen van betaald
werkenden en van uitkeringsgerechtigden dient 
gelijk op te gaan en de laagste uitkeringen moeten 
gekoppeld blijven aan het netto minimumloon . 
De kostencompenserende uitkeringen en voorzie
ningen krachtens het stelsel van sociale zekerheid, 
zoals de kinderbijslag, de voorzieningen en ver
strekkingen krachtens de Ziekenfondswet, de Al 
gemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Alge-
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mene Wet Bijzondere Ziektekosten dienen ertoe 
bij te dragen dat mensen, ondanks de uit persoon
lijke omstandigheden voortvloeiende extra uitga
ven, zoveel mogelijk in een vergelijkbare wel
vaartspositie verkeren als vergelijkbare inkomens
groepen die dergelijke extra kosten niet hebben. 
De Algemene Weduwen- en Wezenwet wordt op 
termijn omgevormd tot een inkomensregeling 
voor diegenen, die zelfstandig in de opvoeding en 
het onderhoud van kinderen voorzien en daardoor 
niet voldoende de mogelijkheid hebben tot het 
verwerven van een inkomen uit betaalde arbeid. 
Het stelsel van sociale zekerheid dient in sterkere 
mate benut te worden om mensen in staat te stel
len opnieuw aan betaalde arbeid deel te nemen 
(ruimere scholingsfaciliteiten in uitkeringsfase; 
terugploegen uitkeringsgelden naar betaalde ar
beid; maatregelen tot reïntegratie van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten met een aanmerkelijke rest
capaciteit in arbeidsproces). Het stelsel van socia
le zekerheid dient mensen eveneens aan te moe
digen om weer deel te nemen aan arbeid; be
scheiden bijverdiensten naast een uitkering moe
ten daarom worden vrijgelaten. 
De mogelijkheden om deel te nemen aan onder
wijs en scholing in een uitkeringssituatie worden 
verruimd. Voor personen die qua leeftijd niet 
meer in aanmerking komen voor het bestaande 
studiefinancieringsstelsel, wordt - onder nader 
omschreven voorwaarden - de mogelijkheid ge
opend om, met behoud van uitkering, te studeren 
op alle niveaus (met inbegrip van hoger en weten
schappelijk onderwijs). 
Het stelsel past in een geheel van voorzieningen, 
die ertoe bijdragen dat mensen kunnen deelne
men aan de samenleving in brede zin. 
Het stelsel dient verder, zowel door scholing en 
voorzieningen als door aanpassingen op de ar
beidsplaats, mensen met een handicap in staat te 
stellen arbeid te verrichten, die gezien hun indivi
duele mogelijkheden en belemmeringen passend 
kan worden geacht. Aan mensen die als gevolg 
van bij hen gelegen factoren voor het verrichten 
van arbeid op de sociale werkvoorziening zijn 
aangewezen, wordt een dienstbetrekking aange
boden voorzover gepaste arbeid beschikbaar is. 
Het stelsel mag een variabel arbeidspatroon, zoals 
wisselingen tussen deeltijd- en volletijdsarbeid, 
niet belemmeren en moet ruimte bieden voor 
tijdelijke gehele of gedeeltelijke onderbreking van 
de betaalde arbeid, zoals bij voorbeeld voor ou
derschapsverlof en opfrisverlof. In de werkne
mersverzekeringen moet de relatie tussen de uit
kering en het laatstverdiende loon worden ge
handhaafd, zoals hieronder wordt aangegeven. 
Naarmate herverdeling van arbeid vordert, wordt 
gefaseerd overgegaan tot individualisering van 
het RWW-uitkeringsrecht. 
Verworven economische zelfstandigheid door 
deelneming aan de betaalde arbeid wordt in de 
sociale zekerheidssfeer gerespecteerd. Op korte 
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termijn wordt voor de verdere voortgang met 
individualisering een fasenplan opgesteld. In een 
beleid, gericht op economisch herstel, volledige 
werkgelegenheid en herverdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid, moet stapsgewijs gewerkt 
worden aan wederopbouw van het sociale zeker
heidsstelsel, ten dele langs nieuwe lijnen. Dit 
wordt als volgt uitgewerkt: 
a. de loongerelateerde uitkeringen bedragen 75% 

van het laatstverdiende loon; 
b. de loongerelateerde uitkeringsduur bij werk

loosheid wordt langer naarmate het arbeids
verleden langer heeft geduurd; 

c. de loongerelateerde uitkeringsduur wordt ge
lijk aan de helft van het arbeidsverleden (met 
een bodem van een half jaar); 

d. personen met een arbeidsverleden van ten 
minste 5 aaneengesloten jaren behouden na 
afloop van de loongerelateerde werkloos
heidsuitkering een individueel uitkeringsrecht 
op minimumniveau, zolang de onvrijwillige 
werkloosheid voortduurt; 

e. voor categorieën, waarbij een verbrokkeld ar
beidsverleden gangbaar is, wordt een andere 
periode van arbeidsdeelneming vastgesteld; 
met de invoering wordt begonnen bij oudere 
langdurig werklozen, aldus wordt een begin 
gemaakt met individualisering van de RWW; 

f. bij arbeidsongeschiktheid loopt de loongerela
teerde uitkeringsduur door tot het 65e jaar; 

g. bij arbeidsbemiddeling wordt voor de toepas
sing van het begrip passende arbeid rekening 
gehouden met in de persoon gelegen belem
meringen, voor werknemers die de verzorging 
van kinderen beneden de schoolgaande leef
tijd hebben wordt een aparte regeling vastge
legd; 

h. onder voorwaarden van verbetering van de 
werkloosheidsuitkeringen en maatregelen tot 
(re)integratie van gedeeltelijk arbeidsonge
schikten in het arbeidsproces kan geleidelijk 
worden overgegaan tot terugdringing van de 
werkloosheidscomponent in de arbeidsonge
schiktheidswetten ; 

i. voor mensen die gedeeltelijk medisch en ar
beidskundig arbeidsongeschikt zijn en die ook 
na intensieve bemiddeling werkloos zijn geble
ven, geldt dat bij de vaststelling van de hoogte 
van de uitkering rekening wordt gehouden 
met als gevolg van de handicap verminderde 
mogelijkheid tot het verkrijgen van arbeid. Zij 
kunnen één of meer arbeidsongeschiktheids
klasse(n) hoger worden ingeschaald; 

j. voor het eventueel dan nog resterende gedeel
te geldt de verbeterde werkloosheidsuitkering; 

k. waar door toepasing van deze regelingen de 
uitkering voor een betrokkene zakt beneden 
het voor hem of haar geldende relevante socia
le minimum (in percentages van het minimum
loon: 70% voor een alleenstaande, 90% voor 
een eenoudergezin en 100% voor een alleen-
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verdiener, dan wel voor 2 samenwonende 
deeltijdwerkenden), bestaat recht op een toe
slag tot aan het relevante sociale minimum, 
zodat een aanvullend beroep op de bijstand 
wordt voorkomen; deze percentages van het 
minimumloon dienen periodiek getoetst te 
worden aan opgetreden veranderingen ; 

I. werkgevers krijgen bepaalde verplichtingen, 
die ertoe bijdragen dat arbeidsongeschikten 
aan het arbeidsproces kunnen (blijven) deelne
men door invoering van de Wet arbeid gehan
dicapte werknemers; 

m . belemmeringen die ertoe leiden dat mensen 
met een handicap niet in dienst worden geno
men, worden weggenomen; 

n. het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zal 
worden omgevormd tot een pensioenfonds 
overeenkomstig de Pensioen- en Spaarfond
seriwet ; 

o. na overleg met de CAO-partijen moet een op
lossing gezocht worden voor de pensioen
breuk die thans kan optreden bij verandering 
van werkgever, bij de overgang van voiletijds
baan naar een deeltijdbaan en bij onvrijwillige 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid; 

p. er wordt gestreefd naar een wettelijk pensioen
stelsei, waarbij mannen en vrouwen gelijk be
handeld worden wat betreft uitkeringen ten 
behoeve van nagelaten betrekkingen ; 

q. in dit kader wordt een begin gemaakt met uni
formering van begrippen en criteria, waarbij 
het zogenaamde geïndexeerd dienstjarenbe
ginsel uitgangspunt is; 

r. bestudeerd wordt op welke wijze de aanvullen
de pensioenverzekering elementen van vrijwil
ligheid kan bevatten en rekening kan worden 
gehouden met een flexibilisering van de pen
sioenleeftijd. 

Bij de stelselherziening sociale zekerheid dienen 
eenvoud en doorzichtigheid van het stelsel en de 
uitvoeringsorganisatie mede uitgangspunt te zijn . 

Zwangerschap en ouderschap 
a. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt 

uitgebreid van 12 naar 14 weken . 
b. Vrouwen die zelfstandig in de opvoeding en 

het onderhoud van hun (a.s .) kind voorzien, 
krijgen recht op 28 weken zwangerschapsver
lof. 

c. In de periode waarin het jongste kind nog geen 
2 jaar is, kan door een of beide ouders betaald 
ouderschapsverlof worden opgenomen, sa
men gedurende maximaal 6 maanden . 

d. In het ouderschapsrecht wordt geregeld, dat 
ouders of verzorgers van kinderen tot en met 
de leerplichtige leeftijd het recht krijgen hun 
eventueel volledige baan om te zetten in een 
deeltijdbaan . Zij hebben het recht na afloop 
daarvan terug te keren tot de dan geldende 
volledige arbeidstijd; wanneer dat om gegron
de redenen niet mogelijk blijkt, heeft betrokke-
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ne recht op een gedeeltelijke werkloosheidsuit
kering . 

e. De kinderbijslag wordt ten minste opnieuw 
gekoppeld aan het prijsindexcijfer van de ge
zinsconsumptie. 
Afhankelijk van de financiële ruimte wordt ge
streefd naar een gefaseerde verhoging van de 
kinderbijslag . 

Algemene Bijstandswet (ABW) 
a. Via herverdeling van arbeid en verbeterde 

werkloosheidsuitkeringen wordt de werkings
sfeer van de ABW teruggedrongen tot die van 
sluitstuk van de sociale zekerheid. De criteria, 
op grond waarvan iemand recht heeft op een 
bijstandsuitkering, worden beter omschreven . 
Eveneens worden de criteria waaraan het be
grip economische eenheid moet voldoen, dui
delijk omsc,hreven. In dat kader wordt de voor
deurdelersregeling afgeschaft. 

b. Personen, aangewezen op een bijstandsuitke
ring, vallen onder de kring verplicht verzeker
den in de Ziekenfondswet, alsmede onder de 
kring AAW-verzekerden . 

c. In de ABW wordt een bescheiden bedrag aan 
neveninkomsten geheel vrijgelaten. De zoge
naamde extra vrijlating eigen huis wordt ver
soepeld. 
De bepalingen in de RWW, waarbij uitkerings
gerechtigden eerst een wachttijd moeten door
maken alvorens een uitkering te krijgen, wordt 
afgeschaft. 

De wijze van financiering van de Wet sociale werk
voorzieningen dient meer plaatselijke invloed op 
de besteding ten gunste van behoud van arbeids
plaatsen in deze sector toe te staan . 

• 32 Arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht 

Eventuele nieuwe schaarste op de arbeidsmarkt 
moet worden tegengegaan door uitgebreide pro
gramma's van opleiding, om-, her- en bijscholing . 
De preventieve ontslagaanvraagtoetsing door de 
directeur van het GAB (Gewestelijk Arbeidsbu
reau) blijft gehandhaafd . 
De Wet op het verbindend en onverbindend ver
klaren van CAO-bepalingen wordt ontdaan van 
de beperkingen, die nu nog gelden. In het arbeids
voorzieningen- en arbeidsbemiddelingsbeleid 
wordt op evenwichtige wijze aandacht besteed 
aan het aanbod van werkzoekenden en de vraag 
naar arbeid. 
In het arbeidsvoorzieningen- en arbeidsbemidde
lingsbeleid wordt speciale aandacht besteed aan 
de positie van kwetsbare groepen op de arbeids
markt. Voorrang wordt hierbij verleend aan lang
durig werklozen . De sollicitatieplicht van werklo
zen dient parallel te lopen aan de bemiddelingsac
tiviteiten van de gewestelijke arbeidsbureaus. 
Vrijstelling van sollicitatieplicht wordt verleend 
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als geen reële kans op werk bestaat, dan wel een 
cursus moet worden afgemaakt die de kans daar
op vergroot. 
De overheid bevordert de oprichting van combi
natiescholen, die zowelleerlingstelsels, vor
mingswerk partieel leerplichtigen als kort-MBO 
omvatten. Deelnemen door vrouwen wordt extra 
gestimuleerd . 
De overheid bevordert de totstandkoming - of 
gaat zelf over tot oprichting - van regionale onaf
hankelijke instituties voor bij-, her- en omscho
ling, die zowel voor baanhebbenden als baanlo
zen openstaan en betrekt bij opzet en program
ma's de resultaten van onderzoek naar toekomsti
ge behoeften van de arbeidsmarkt en geeft een 
ruime inspraak aan werknemers- en werkgevers
organisaties. 
Scholingsprogramma's voor aspirant herintreed
sters op de arbeidsmarkt worden sterk uitgebreid 
tot ten minste een vestiging in elke provincie of 
arbeidsma rktreg io. 
Scholingsprogramma's worden ook in deeltijd 
gegeven . Er wordt gestreefd naar decentralisatie 
van het arbeidsvoorzieningenbeleid, zowel regio
naal als sectoraal. Lokale overheden , werkgevers 
en werknemers worden sterker betrokken bij de 
vaststelling van het beleid van de arbeidsbureaus. 
Er komt een wettelijke regeling voor gewetensbe
zwaarden tegen bepaalde soorten omstreden ar
beid. 
Bedrijven worden gestimuleerd kinderdagverblij
ven mee te financiëren. 
De arbeidsbureaus dienen te bevorderen, dat 
werkgevers hun selectie-eisen baseren op de 
functie en niet op de arbeidsmarktsituatie. 
De planning en financ iering van alle vormen van 
scholing en opleiding voor het beroep, die nu 
gescheiden vanuit verschillende ministeries On
derwijs en Wetenschappen, Landbouw, Sociale 
Zaken en Economische Zaken plaatsvindt, zal op 
landelijk en regionaal niveau gezamenlijk uitge
voerd gaan worden . 
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• 33 Inleiding 

De vooralsnog hoge werkloosheid, de toenemen
de vrije tijd die als gevolg van de noodzakelijke 
verkorting van de arbeidstijd ontstaat, het proces 
van emancipatie en individualisering, het samen
leven van verschillende culturen, demografische 
ontwikkelingen en technologische veranderingen 
stellen nieuwe eisen aan de sociaal-culturele sec
tor. Het sociaal-cultureel beleid zal meer dan tot 
nu toe mensen in staat moeten stellen op creatie
ve wijze deel te hebben aan de zich ontwikkelende 
maatschappij. De verschillende onderdelen van 
het beleid: onderwijs, sociaal-cultureel werk en 
maatschappelijke dienstverlening, gezondheids
zorg, cultuur, media en sport, dienen hieraan een 
bijdrage te leveren. Het ministerie van WVC (Wel
vaart, Volksgezondheid en Cultuur) moet in nau
we samenwerking met het ministerie van O&W 
(Onderwijs en Wetenschappen) op geïntegreerde 
wijze vorm geven aan dit beleid. 
Door een herverdeling van arbeid kunnen zelf
standigheid en emancipatie worden bevorderd. 
De sociaal-culturele sector moet zo worden geor
ganiseerd, dat op doelmatige wijze tegemoet kan 
worden gekomen aan de behoefte om hierop toe
gerust te zijn. Dit vereist een flexibele organisatie
vorm, waarbij decentralisatie, zelfbestuur en -or
ganisatie uitgangspunt zijn. Hierbij passen nieuwe 
vormen van maatschappelijk initiatief, mits open 
en democratisch, in het bijzonder d.m.v. vrijwilli
gerswerk, waardoor mensen hun eigen situatie 
kunnen vormgeven, zonodig met behulp van pro
fessionele ondersteuning. Vrijwilligerswerk dient 
geen betaalde arbeid te vervangen. Ook het on
derwijs kan hieraan bijdragen door in de behoefte 
aan om-, her- en bijscholing te voorzien. Een ge
schakeerd aanbod van kinderopvang is eveneens 
onontbeerlijk. 
In de sociaal-culturele sector zijn technologische 
ontwikkelingen van grote betekenis. Van de nieu
we mogelijkheden dient in het beleid weloverwo
gen gebruik te worden gemaakt. 

Daarom dient in het onderwijs en de volwasse
neneducatie voor een spreiding van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot nieuwe midde
len tè worden gezorgd. Voor jeugdigen en volwas
senen zijn toegankelijke scholingsmogelijkheden 
noodzakelijk. Een toenemend cultuur- en media
aanbod, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
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nieuwe technologische mogelijkheden, biedt een 
tegenwicht aan een vertechniseerde samenleving. 
Juist voor etnische minderheden en minder toe
gankelijke cultuuruitingen zal ruimte moeten wor
den geschapen. 
In de gezondheidszorg zal het gebruik van ge
avanceerde technische middelen moeten worden 
afgewogen tegen de kosten en de beantwoording 
van vragen omtrent de medische ethiek en men
selijke waardigheid. 
De veranderende leeftijdsopbouw van de bevol
king is van invloed op het sociaal-cultureel beleid. 
De educatieve activiteiten voor volwasseen zullen 
toenemen, mede vanwege nieuw beleid gericht 
op de behoefte aan aanvullende scholing. Het 
aantal ouderen neemt geleidelijk maar belangrijk 
toe en de hoogbejaarden (mensen boven de 80 
jaar) maken daarvan een groeiend deel uit. 

De positie en rol van ouderen in de samenleving 
moeten anders worden: meer zelfstandigheid, 
zeggenschap over de eigen leefsituatie en eman
cipatie dienen voorop te staan. Een beleidsmatige 
verschuiving van middelen binnen de collectieve 
sector zal hierdoor noodzakelijk zijn. 
In het sociaal-economisch beleid dient met de 
inkomenspositie van ouderen rekening te worden 
gehouden door invoering van een pensioenwet 
en verruiming van de mogelijkheid tot arbeid door 
flexibele pensionering en een ordening van VUT
regelingen. Het beleid ten aanzien van huisves
ting, woonomgeving en openbaar vervoer dient 
meer dan voorheen op ouderen te zijn afgestemd. 
In overleg met en mede afhankelijk van de wen
sen van de ouderenbonden moet de doelmatig
heid van een eventueel in te stellen Raad voor het 
ouderenbeleid worden bezien. 
De groep jongeren wordt weliswaar kleiner, voor 
deelneming aan het maatschappelijk verkeer en 
de bestrijding van sociale ongelijkheid zijn onder
wijs, vorming en scholing van zeer groot belang. 
Voor hun sociaal-economische toekomst en voor 
de vergroting van de kansen van meisjes zijn ver
beteringen in het onderwijsbestel noodzakelijk. 
Dit geldt eveneens voor jongeren uit etnische 
minderheden. 

Veranderingen in de gezinssamenstelling en 
rolpatronen zullen gevolgen hebben voor het 
jeugd- en jongerenbeleid, dat meer samenhan
gend moet worden gemaakt door een betere af
stemming tusen de verschillende betrokken de-
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partementen. Decentralisatie van het sociaal-cul
turele beleid naar lagere overheden moet het uit
gangspunt zijn. De verantwoordelijkheid van het 
decentrale niveau dient in de wijze van financie
ring tot uitdrukking te komen. Globale kwaliteits
eisen en regels ten aanzien van de arbeidsvoor
waarden moeten door de centrale overheid ge
steld worden. 
Om de noodzakelijk doelmatige organisatie en 
cliëntgerichte werkwijze te bevorderen moeten 
verkokering en bureaucratie worden tegenge
gaan. In het bijzonder voor de opvang van de 
gevolgen van arbeidsduurverkorting dient een 
urgentieprogramma te worden opgezet dat het 
de lagere overheden financieel mogelijk maakt 
beleid te ontwikkelen. 

• 34 Onderwijs- en wetenschapsbeleid 

De algemene doelstelling van onderwijs is een 
ieder die opleidings- en ontplooiingsmogelijkhe
den te geven, die bij zijn/haar capaciteiten passen 
en zo bij te dragen aan het scheppen van gelijke 
kansen en mensen toe te rusten tot maatschappe
lijke weerbaarheid en voor te bereiden op het 
leven in een multi-culturele samenleving. In een 
vrij onderwijsbestel moeten de betrokkenen zelf 
de richting van hun onderwijs kunnen bepalen op 
grond van levensovertuiging en maatschappijvi
sie. De openbare school- als ontmoetingsschool 
voor allen - verdient alle steun. Zij biedt zonder 
enig voorbehoud aan ieder de garantie voor goed 
volksonderwijs. Scholen, die een monopolieposi
tie innemen in kern of regio, dus ook de laatste 
school in een kern, dienen de openbare bestuurs
vorm te hebben. Ondoelmatigheden, verbonden 
aan het onderwijsbestel moeten worden bestre
den. Er komt een onderzoek naar de kosten van 
de verzuilde structuur van ons onderwijsstelsel. 
De wet op de medezeggenschap wordt herzien, 
waarbij aan de bestuurlijke eindverantwoordelijk
heid van de gemeente als openbaar schoolbe
stuur meer recht moet worden gedaan . De invloed 
van ouders en leerlingen dient te worden ver
groot. De sterk gegroeide centralisatie in het on
derwijs moet worden teruggedrongen door de 
gemeenten C.q . provincies taken van het rijk te 
laten overnemen in het onderwijsvoorrangsbe
leid, de onderwijsverzorging en de planning van 
scholen en gebouwen. In dit kader dienen de rijks
scholen onder gedecentraliseerd bestuur te ko
men . 

De groeiende rol van de technologie in de sa
menleving behoort in het onderwijs en de volwas
seneneducatie consequenties te hebben. Er dient 
hiertoe een programma te worden opgesteld voor 
een stelselmatige her- en bijscholing van onder
wijsgevenden. Alle leerlingen hebben het recht 
met die ontwikkeling vertrouwd te worden ge
maakt, waarbij speciale maatregelen voor meisjes 
worden getroffen. Bij de hervorming van de eer-
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ste fase van het voortgezet onderwijs moet een 
stelsel ontstaan dat allen technische basisvaardig 
heden en -kennis geeft, terwijl in het hoger onder
wijs en in het wetenschapsbeleid de bijdrage aan 
de technologische vernieuwing moet worden ver
sterkt. 
Om te voorkomen dat grote groepen volwassenen 
blijvend van de arbeidsmarkt worden uitgesloten 
als gevolg van technologische veranderingen, is 
extra aandacht voor om- en bijscholing noodzake
lijk. Per regio dient de behoefte aan om-, her- en 
bijscholing in kaart te worden gebracht. Daarbij 
zal worden aangegeven welke concrete bijdrage 
kan worden geleverd aan het dichten van de kloof 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen de Ka
derwet Volwasseneneducatie moet een flexibele 
regeling het mogelijk maken dat alle betrokken 
instellingen per regio daaraan bijdragen. 

De bekostiging van de nieuwe basisschool moet 
kostendekkend worden gemaakt door de rijks
overheid. De nieuwe basisschool moet kwalitatief 
worden verbeterd door een verlaging van de klas
segrootte en door extra binnenschoolse facilitei
ten. Buitenschoolse opvang als zelfstandige voor
ziening moet financieel mogelijk worden ge
maakt. Ten behoeve van een onderwijsvoorrangs
beleid voor groepen in achterstandssituaties moe
ten gemeenten de bevoegdheid krijgen onder
wijsvoorrangsgebieden aan te wijzen en gebieds
plannen vast te stellen . 
De zorgverbreding in het basisonderwijs dient de 
ontplooiingsmogelijkheden van de individuele 
leerling te bevorderen. Verwijzingen naar het spe
ciaal onderwijs worden daardoor minder vaak 
noodzakelijk en terugplaatsing naar het regulier 
onderwijs wordt bevorderd . Samenwerking tus
sen basisscholen en scholen van speciaal onder
wijs wordt bevorderd . De kwaliteit van het spe
ciaal onderwijs moet worden gewaarborgd. 
De huidige gescheiden onderbouw van het voort
gezet onderwijs moet worden vervangen door 
één schooltype voor alle leerlingen van 12 tot 16 
jaar. 

In aansluiting aan dit voortgezet basisonderwijs 
dient er een samenhangend stelsel te komen van 
vormen van middelbaar beroepsonderwijs en 
voorbereidend hoger onderwijs . 
Dit stelsel van vervolgonderwijs zal niet later dan 
in 1994 integraal zijn ingevoerd. Tot die tijd moe
ten alle scholen die dat wensen en die aan nader 
te stellen voorwaarden voldoen reeds deel kun
nen uitmaken van dit nieuwe stelsel. Daartoe zal 
een nieuwe wet op het vervolgonderwijs binnen 
een jaar bij de Staten-Generaal worden ingediend. 
Er komt een wettelijke regeling voor het leerlin
genstatuut. De drastische terugloop van het leer
lingenaantal maakt een reorganisatie van het 
scholenbestand onvermijdelijk ; bij reorganisatie 
dient niet alleen gelet te worden op aantallen 
doch ook op de bereikbaarheid. Om de noodzake
lijke voorzieningen te kunnen afwegen, moeten 
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de reorganisaties, op basis van voorstellen van 
betrokken gemeentebesturen, een provinciale 
aangelegenheid worden (behalve in de grote ste
den) en moet samenhang worden gezocht met 
het totstandbrengen van het voortgezet basison
derwijs, met inachtneming van de plicht om te 
zorgen voor voldoende openbaar onderwijs in 
een genoegzaam aantal scholen . Waar door da
lende leerlingentallen slechts één school kan blij 
ven bestaan, is de openbare school een basis
voorziening. Aan reorganisatie van de voorzienin
gen behoort een sociaal plan ten grondslag te 
liggen . 
Ter wille van de zorgvuldigheid van bestuur en de 
eigen verantwoordelijkheid van gemeentebestu
ren moet de circulairestroom worden ingedamd. 

In het onderwijs moet de emancipatie van de 
vrouw bijzondere aandacht krijgen . Daartoe zijn 
onder meer nodig uitbreiding van het tweede
kans-onderwijs, aandacht voor emancipatie in de 
opleiding van onderwijsgevenden en een voor
keursbehandeling van vrouwelijke kandidaten bij 
gelijke kwaliteit voor die functies, waarin overwe
gend mannen werkzaam zijn en verruiming van 
de toegang van vrouwen tot leidinggevende func
ties. De rechtspositie van onderwijsgevenden 
wordt in haar specifieke consequenties voor vrou
welijke onderwijsgevenden nader onderzocht. 
Bij de prioriteitsstelling in de volwasseneneduca
tie moet voorrang worden gegeven aan voorzie
ningen voor diegenen die slechts weinig onder
wijs hebben gevolgd . De door de Staten-Generaal 
reeds in 1984 aanvaarde Kaderwet Volwassenen
educatie wordt onverwijld van kracht. Binnen het 
eigen-bijdragebeleid moeten die vormen van vol 
wasseneneducatie, die een duidelijk tweede-kans
karakter dragen, worden ontzien. 
Een nieuw stelsel van studiefinanciering is nood
zakelijk, waarbij studerenden zelf over hun stu
diesteun kunnen beschikken. De beschikbare mid
delen moeten zodanig worden ingezet, dat de 
toegang van studerenden uit minder draagkrach
tige leefverbanden wordt bevorderd . In het stelsel 
moet rekening worden gehouden met de indivi
duele draagkracht na het afstuderen. 
Studenten worden opgenomen in het verplichte 
ziekenfonds. 

De maatschappelijke behoefte aan hoger opge
leiden neemt als gevolg van de technologische 
ontwikkel ing toe . Naast een verbetering van de 
doelmatigheid (bij voorbeeld door het terugdrin
gen van de bureaucratie en door versnippering 
van voorzieningen te voorkomen) is het gewenst 
het deelnemerspercentage in het hoger onderwijs 
te doen stijgen. Daartoe moet mede binnen het 
voortgezet onderwijs het inhoudelijke beleid zo
danig worden aangepast, dat meer meisjes dank 
zij een andere pakketkeuze daarna exacte vakken 
gaan studeren . 
De samenhang tussen het hoger beroepsonder
wijs en het wetenschappelijk onderwijs moet wor-
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den bevorderd. Een systematische beoordeling 
van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door 
middel van onafhankelijke adviezen is noodzake
lijk. 
Ook de zogenaamde tweede fase van het weten
schappelijk- en beroepsonderwijs behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de overheid en dient 
mede uit de publieke middelen gefinancierd te 
worden. In de eerste fase staat de keuzevrijheid 
voorop. Arbeidsmarktcriteria worden bij zeer dure 
en specialistische opleidingen aangelegd. Ar
beidsmarktcriteria kunnen wel een sterkere in
vloed uitoefenen op omvang en programma-aan
bod in de tweede fase. 

Nu technologische ontwikkelingen de samenle
ving ingrijpend veranderen, dient het weten
schapsbeleid een centrale plaats in te nemen in 
het regeringsbeleid . Het dient zich bezig te hou
den met het geheel van nationale onderzoeksacti 
viteiten. Het richt zich op een globale afstemming 
van wetenschappelijk onderzoek op maatschap
pelijke prioriteiten . Om de ontwikkeling van de 
wetenschap te verzekeren zijn voldoende midde
len voor wetenschapsbeoefening in de fundamen
tele sfeer nodig. Het wetenschapsbudget dient als 
grondslag voor het beleid van de regering als 
geheel. 
Binnen het raam van het wetenschapsbeleid 
wordt de positie van de Raad van Advies voor het 
Wetenschapsbeleid zodanig versterkt, dat een 
permanent oriëntatiekader voor de politieke be
sluitvorming beschikbaar is. Binnen het hoger 
onderwijs wordt prioriteit toegekend aan de open 
universiteit. 

• 35 Welzijn en volksgezondheid 

Om het welzijnsbeleid te richten op de nieuwe 
maatschappelijke situatie moet een landelijk 
meerjarig programma worden opgezet, waarin 
ontwikkelingsactiviteiten en experimenten wor
den ondergebracht. Deze taak van de centrale 
overheid is aanvullend op het sociaal -cultureel 
beleid dat decentraal wordt gevoerd. Daarbij moet 
de nadruk worden gelegd op initiatieven in de 
sfeer van buurteconomie, arbeidsprojecten en 
kleinschalige economische activiteiten, met name 
door middel van voorlichtings-, informatie- en 
adviesprojecten . Vrijwilligerswerk, dat op deze 
ontwikkelingen inspeelt of daaruit voortkomt en 
niet wordt gebonden aan opleidingseisen, moet 
worden ondersteund. Bij educatieve activiteiten 
zal naast kennisoverdracht het accent worden 
gelegd op de sociale vaardigheden en de emanci
patieversterkende functie . 
De financiële ondersteuning dient deels te worden 
verlegd van structurele subsidiëring naar tijd- en 
objectgebonden projectsubsidie, waarbij regulie
re arbeidsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Specifieke financieringsregelingen moeten worden 
ondergebracht in brede sectorwetten, waarin acti-

PvdA : 35 



viteiten worden toegewezen aan gemeenten, pro
vincies en rijk. 
In een welzijnswet moeten de activiteiten, die zijn 
toebedeeld aan gemeenten en provincies, volle
dig worden gedecentraliseerd. Ook voor de nood
zakelijk inhoudelijke vernieuwing gericht op een 
integraal eerste-lijnsbeleid moet de gemeente de 
verantwoordelijkheid voor planning en financie
ring krijgen . Hiervoor is één financieringskader 
noodzakelijk, waarbij de voorkeur uitgaat naar 
financiering uit de algemene middelen. 
Het gecoördineerde bejaardenwerk en het aanvul
lende ouderen beleid moeten eveneens aan de 
gemeenten worden overgedragen en onderge
bracht in een welzijnswet. De huidige wet op de 
bejaardenoorden moet worden ingetrokken . 
De samenhang in de zorg en de verruiming van 
de bevoegdheden van de lagere overheden moet 
bij wet worden geregeld . In gebieden waar bejaar
den aangewezen zijn op één verzorgingstehuis, 
dient deze voorziening in doelstelling, bestuurssa
menstelling en grondslag, representatief te zijn 
voor de samenstelling van de bevolking . De sa
menhang en doelmatigheid van de eerste-lijns
zorg worden versterkt door de verantwoordelijk
heid door de planning over te dragen aan ge
meenten. Nagegaan wordt, of deze doelstelling 
wordt gediend met een aparte zorgwet dan wel 
met onderbrenging in een welzijnswet. Hierin be
horen de intramurale bejaardenvoorzieningen te 
worden ondergebracht om onder verantwoorde
lijkheid van de provincie de samenhang met de 
verpleeghuizen te realiseren . 

Zo kunnen onder andere de voorwaarden wor
den geschapen voor de nodige aandacht voor de 
groeiende groep hoogbejaarden . Uitgangspunt 
van beleid is, zorgen dat de oudere zo lang moge
lijk zelfstandig in zijn of haar eigen omgeving kan 
blijven. 
De bestaande voorzieningen, de aanspraken op 
kinderopvang en het daarbij behorende retributie
systeem worden wettelijk geregeld . De uitvoering 
van de kinderopvang moet bij de gemeenten wor
den gelegd . De rijksbijdrage zal worden vergroot. 
Door middel van één wettelijk kader moet in de 
jeugdhulpverlening in het bijzonder de samen
hang zodanig worden vergroot, dat gerichter hulp 
kan worden geboden . Daarom worden advisering 
en toetsing in regionaal verband uitgevoerd, 
waartoe provincies worden belast met de plan
ning en financiering . 
De invoering van een volksverzekering tegen ziek
tekosten is noodzakelijk met een premieheffing 
naar draagkracht, waarvan de overheid de inning 
en besteding van middelen regelt . 

Na invoering zullen de betere planningsmoge
lijkheden die een volksverzekering biedt, moeten 
worden gebruikt om de kosten van de gezond
heidszorg te beheersen en te beperken . 
In de gezondheidszorg moet het accent op pre
ventie en eerste-lijnszorg liggen, gepaard aan be-
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perking van de tweede-lijnsvoorziening. Verder 
dienen in de gezondheidszorg de kosten en het 
aanbod van voorzieningen te worden beheerst 
door het gebruik van polikliniek en dagbehande
ling te bevorderen. Gestreefd wordt naar een be
tere coördinatie van diagnostisch onderzoek, ten 
einde de belasting voor de patiënt te beperken en 
de kosten te beheersen. Voor zover dat tot kosten
besparing leidt, moeten geneesmiddelen, medi
sche instrumenten en apparatuur gecoördineerd 
worden ingekocht. De kosten van abortus en over
tijdbehandeling moeten worden opgenomen in 
het ziekenfondspakket. Eigen bijdragen, die het 
gebruik van noodzakelijke voorzieningen in de 
weg staan, worden afgewezen . De eigen bijdrage 
voor geneesmiddelen komt te vervallen . 
De soms bestaande (bijna) monopoliepositie van 
medische beroepsgroepen inzake toelating tot 
vervolgopleidingen en vestiging wordt ontman
teld . De overheid bevordert een dienstverband 
voor alle werkers in de gezondheidszorg . Arbeids
voorwaarden en rechtspositie van stagiaires en 
medische co-assisten wordt sterk verbeterd . 

Het ministerie van WVC moet de planning van 
nieuwe, kostbare voorzieningen ter hand nemen. 
Academische ziekenhuizen worden onder een 
bestuurlijk regime gebracht, waar het Ministerie 
van WVC verantwoordelijk voor is . 
Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewa
ken en te verbeteren wordt het staatstoezicht op 
de volksgezondheid vergroot door intensivering 
van zijn inspecterende taak en door vergroting 
van wettelijk omschreven bevoegdheden. Wette
lijke maatregelen t.a.v . patiëntenrechten, medi 
sche experimenten en beroepen in de gezond
heidszorg worden zo snel mogelijk ingevoerd. 
Het gezondheidsonderzoek dient mede gericht te 
zijn op chronisch-invaliderende ziekten . Patiënten
rechten zullen worden versterkt, onder andere 
door een ingrijpende herziening van het tucht
recht en het recht op inzage van dossiers. In de 
wetgeving met betrekking tot patiëntenrechten 
moeten regels worden opgenomen, die een zorg
vuldige handelwijze met embryo's door buitenli 
chamelijke bevruchting ontstaan, waarborgen . 
Gebruik voor commerciële doeleinden moet wor
den uitgesloten . In de regelvorming moet het be
lang van het kind voorop staan. 
Er wordt bevorderd dat gemeenten de alcohol- en 
drugshulpverlening coördineren als onderdeel 
van een samenhangend welzijnsbeleid . Ter be
strijding van tabaksgebruik en alcohol - en drugs
misbruik moet een krachtig ontmoedigingsbeleid 
gevoerd worden . Voor preventie, opvang en na
zorg dient een samenhangend pakker van voorzie
ningen te worden ontwikkeld. Onderdelen daar
van zijn: het beperken van verkooppunten, een 
verbod van etherreclame en het weren van sterke 
drank op overheidsrecepties. Het roken in open
bare gebouwen moet verboden worden. 

De zorg- en dienstverlening aan gehandicapten 
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moet zijn gericht op het waar mogelijk continue
ren van de thuissituatie . Daarom zal hulp bij alge
mene dagelijkse levensverrichtingen op 7 x 24 
uursbasis georganiseerd worden . De opeenstape
ling van maatregelen ten nadele van gehandicap
ten moet worden tegengegaan . Er moeten maat
regelen worden genomen, die bevorderen dat 
gehandicapten zo volledig mogelijk aan het maat
schappelijk leven kunnen deelnemen. Daartoe 
dient een geïntegreerd gehandicaptenbeleid te 
worden uitgewerkt. 
Opvang en hulpverlening van slachtoffers van 
seksueel geweld moet worden uitgebreid. Het 
voortbestaan c.q. de uitbreiding van blijf-van-m'n
lijf-huizen wordt gewaarborgd ; subsidie blijft in 
handen van de rijksoverheid en zal worden ver
groot. 

• 36 Kunst en cultuur 

De in de inleiding genoemde maatschappelijke 
veranderingen op het terrein van arbeid en vrije 
tijd , zelfstandigheid en emancipatie, multiculture
le samenleving en de technologische ontwikke
ling zullen van invloed moeten zijn op het beleid 
ten aanzien van de kunsten. De overheid voert ten 
aanzien van de kunsten een voorwaardenschep
pend beleid en zal zich niet wagen aan een inhou
delijke beoordeling van kunstwerken. Aanbod en 
voorzieningen moeten worden uitgebreid. 
Het kunstbeleid moet zich richten op actieve en 
passieve deelneming van de bevolking aan alle 
kunstvormen . Om de vraag naar 'gevestigde' 
kunst en nieuwe kunst en kunstvormen te bevor
deren, zijn nieuwe impulsen noodzakelijk. 

De hedendaagse kunst, de kunst die nu wordt 
gemaakt, moet worden gestimuleerd door : 
a. verhoging van de bijdragen aan nieuwe fond

sen voor scheppende toonkunst, letteren en 
beeldende kunst; 

b. versterking van overheidsopdrachten aan 
scheppende kunstenaars, waaronder architec
ten , vormgevers, filmers en fotografen; 

c. uitbreiding van overheidspremies op aanko
pen van scheppende kunst ; 

d. vergroting van de financiële ruimte voor nieu
we initiatieven , met name in de herscheppen
de kunst ; 

e. bevordering van gebruik van nieuwe technolo
gieën ; 

f . het scheppen van ruimte voor minder toegan
kelijke cultuuruitingen, m.n . van de verschil 
lende etnische minderheden. 

Daarnaast is een stimuleringsprogramma nodig 
voor innovatie van vrijetijdsbeoefening, waarin is 
opgenomen ruimte voor activiteiten en methodie
ken die het uitlenen van boeken, video, film en 
beeldende kunsten bevorderen , versterking van 
kunstzinnige vorming binnen en buiten het onder
wijs en aanmoediging van amateuristische kunst
beoefening . 
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Om de toegankelijkheid te vergroten moeten rijks
musea 7 dagen per week, waarvan één dag per 
week gratis, worden opengesteld. De bibliotheken 
worden gratis voor jongeren tot achttien jaar. 

Om de maatschappelijke positie van de kunste
naars te versterken, dient de inkomenspositie in 
de vele gevallen waar die te wensen overlaat, te 
worden verbeterd, waardoor zij in staat zijn hun 
beroep uit te oefenen. 
Het rijk moet zich verantwoordelijk weten voor de 
kwaliteitsbewaking van de bebouwde omgeving 
met name door meer zorg voor monumenten van 
nationale betekenis en door de bescherming van 
de 'jongere' monumenten en industriële monu
menten . 

• 37 Media 

Uitgangspunt voor het omroepbeleid is het in
houdgeven aan een open en pluriform publiek 
omroepsbestel , dat voorziet in de behoefte aan 
informatie, bijdraagt aan de deelneming van bur
gers in de maatschappelijke ontwikkeling en hen 
in staat stelt te kiezen uit veelsoortig aanbod van 
educatieve, informatieve en amusementspro
gramma 's. 
Op de bestaande tv-netten worden programma's 
verzorgd door omroeporganisaties volgens een 
bij de wet geregeld programmavoorschrift in een 
totaalprogrammering en door een sterkere rol 
voor de NOS. 

Het beleid is vooral gericht op vergroting van 
het Nederlandse programma-aanbod en op uit
breiding van de zendtijd overdag. Om een onei
genlijke concurrentiestrijd tussen omroeporgani 
saties tegen te gaan, wordt het lidmaatschap van 
een omroep losgekoppeld van een abonnement 
op het programmablad. Zendtijdtoewijzing aan 
om roeporganisaties zal op basis van een conces
siesysteem geschieden voor een periode van vijf 
jaar. 
De financiering van de publieke omroep geschiedt 
uit publieke middelen en door uitbreiding van de 
STER. Pers en tijdschriften ontvangen een redelij
ke compensatie uit de STER-opbrengsten . Verho
ging van de luister- en kijkgelden wordt uit een 
oogpunt van lasten en het bereikbaar houden van 
deze communicatiemiddelen zoveel mogelijk be
perkt. 
Er komt een derde televisienet, waarmee de pu 
blieke omroep haar positie ten opzichte van de 
huidige en vooral de toekomstige commerciële 
concurrentie kan versterken . Aangezien ook ons 
omroepbestel met zijn geprofileerde omroepen 
voor een deel wordt gefinancierd uit STER-gelden 
en die gelden node gemist kunnen worden, moet 
het bestel zich door middel van versterking van 
kwaliteit en Nederlandstalige programma's zoda
nig ontwikkelen, dat het kan concurreren met de 
grensoverschrijdende commerciële omroepen. 
Daardoor blijft het mogelijk de reclamegelden 
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binnenlands te houden ter medefinanciering van 
het bestel. 

Buitenlandse commerciële satellietprogram
ma's worden niet geweerd. Nederland voert een 
actief beleid om te komen tot samenwerking met 
openbare omroepen in Europees verband, mede 
gericht op de bescherming van het eigen taalge
bied. 
Regionale en lokale omroep moeten worden ge
stimuleerd. Vanwege de onafhankelijkheid in het 
redactionele beleid van deze omroepen, zijn zij 
bestuurlijk onafhankelijk van de overheid . De fi
nanciering gebeurt ten dele uit openbare midde
len en ten dele uit reclamegelden volgens het 
STER-model. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de positie van de regionale en lokale pers. 
Ter wille van het behoud van een pluriforme pers 
dient het Bedrijfsfonds voor de pers over voldoen 
de middelen te beschikken. Zijn onafhankelijkheid 
wordt gewaarborgd . Ter bescherming van de be
langen van de consument/kabelabonnee dient de 
verantwoordelijkheid voor de informatievoorzie
ning via de kabel en de verantwoordelijkheid voor 
het beheer gescheiden te worden. 

• 38 Vrije tijd 

In de sfeer van de vrijetijdsbesteding moet de 
eigen zeggenschap, het eigen initiatief en de ei
gen organisatie van mensen zo veel mogelijk wor
den bevorderd. Daartoe moet het beleid gedecen
traliseerd worden en de regelgeving minimaal 
zijn . Het rijksbeleid moet aanvullend zijn. In de 
sfeer van de vrijetijdsbesteding moet het benutten 
van kansen voor recreatief ondernemen worden 
gestimuleerd. Daarbij ligt de nadruk op kleinscha
ligheid en hoge arbeidsintensiviteit. Met name de 
sectQren recreatie en toerisme bieden hiervoor 
mogelijkheden. 

• 39 Sportbeleid 

De waarde en de betekenis van zowel de georga
niseerde als de ongeorganiseerde sportbeoefe
ning in onze samenleving dienen tot uitdrukking 
te komen in het welzijnsbeleid . Prioriteit moet 
gegeven worden aan de kwaliteit, de betaaIbaar
heid van de sport en de positie van de vrijwilliger 
in de sport. Voor het bevorderen van de kwaliteit 
van het deelnemen aan sport is de inzet van het 
sporttechnisch kader onontbeerlijk. De besteding 
van overheidsgelden moet met name worden 
gericht op activiteiten, die uitnodigend zijn voor 
groepen, die thans belemmeringen ondervinden 
om deel te nemen. De mogelijkheden voor spor
tieve recreatie overdag moeten worden verruimd. 
Een effectief bestrijdingsbeleid tegen het gebruik 
van doping en stimulerende middelen in de sport 
is noodzakelijk. Misbruik van alcohol rond het 
sportgebeuren moet worden tegengegaan. In 
overleg met de sportwereld moet een actieplan 
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worden ontwikkeld om het vandalisme te bestrij 
den . 
Nodig is een erkenningenbeleid voor sportscho
len en -instituten en één stelsel van sportopleidin
gen . Voor werkers in de sport moet een arbeids
voorwaardenbeleid worden ontwikkeld. 
De dialoog tussen overheid en sportwereld over 
politieke aspecten van de sport zal worden bevor
derd. Beroepsvoetbal moet selfsupporting zijn . 
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IV 

• 40 Inleiding 

Het ruimtelijk beleid maakt een kentering door. 
Een lange periode van groei en uitbreiding gaat 
over in een zekere consolidatie met aandacht voor 
verbetering van de kwaliteit. Het accent komt 
meer te liggen op het beheer van de natuurlijke 
en gebouwde omgeving; nieuwe investeringen -
met name ten behoeve van stadsvernieuwing en 
milieu - blijven noodzakelijk. 
Deze accentverschuiving is niet alleen het gevolg 
van financieel-economische omstandigheden . Ze 
vloeit ook voort uit de afnemende groei van de 
bevolking en het toegenomen besef dat zorgvul
dig met het milieu moet worden omgegaan . De 
Partij van de Arbeid is ervan overtuigd, dat een 
actief milieubeleid bittere noodzaak is. 

Zij kiest voor een selectieve economische groei, 
die grondstoffen, energie, natuur en milieu spaart. 
Economische groei mag en hoeft niet ten koste te 
gaan van de kwaliteit van bodem, water en lucht. 
Economische groei betekent een toename van de 
beschikbare hoeveelheid schaarse goederen die 
van belang zijn voor de welvaart. Het welvaartsni
veau wordt echter niet uitsluitend bepaald door 
de beschikbaarheid van geproduceerde goederen. 
Ook de kwaliteit van de omgeving, de hoeveelheid 
vrije tijd, de arbeidsomstandigheden en de be
schikbaarheid van betaalbare voorzieningen zijn 
belangrijk voor het welvaartsniveau . 
Het milieubeleid kan in veel opzichten een belang
rijke bijdrage leveren aan economisch herstel en 
werkgelegenheid . Milieutechnologie is een kans
rijk exportartikel, mits we erin slagen een voor
hoedepositie in te nemen. Dat geldt voor de zuive
ring van afvalwater, maar ook voor technieken 
om vervuilde grond goedkoper en beter te reini
gen en voor luchtreinigingstechnieken . De zorg 
om het milieu vraagt een keuze voor nieuwe be
drijvigheid die gericht is op reparatie en herstel 
van goederen en het hergebruik van afval- en 
reststoffen, maar Qok op produktie die gericht is 
op voorkomen van afval. Ook met de opslag en 
verwerking van verontreinigde bagger en specie 
is extra werkgelegenheid gemoeid. 

In het milieubeleid geldt bij uitstek, dat de kos
ten die nu worden gemaakt ter voorkoming van 
milieuverontreiniging tot gevolg hebben, dat er 
een schoner milieu ontstaat en dat tevens in de 
toekomst geen grote uitgaven voor sanering en 

331 

Ruimtelijk beleid 

bescherming van het milieu behoeven te worden 
gedaan . Dat besef is toegenomen na het zichtbaar 
worden van de gevolgen van zure regen, bodem
verontreiniging en mestoverschotten. 

Aan het ruimtelijk beleid zullen de komende 
jaren hoge eisen worden gesteld. Het gebruik en 
de verspreiding van nieuwe technologische mid
delen bieden daartoe mogelijkheden. De noodza
kelijke concentratie van wonen, werken en voor
zieningen roept in haar uitwerking moeilijke keu
zen op. Leegstand van bestaande gebouwen dient 
zoveel mogelijk beperkt te worden. Technologie 
en automatisering kunnen grote gevolgen hebben 
voor bijvoorbeeld de vestigingsplaatsen van be
drijven en voor het daarbij behorende ruimtebe
slag . Nieuwe vervoers- en communicatiesyste
men zullen noodzakelijk blijken. 

Afstanden en geografische gegevenheden kun
nen in het ruimtelijk beleid een minder doorslag
gevende rol gaan spelen . Vergrijzing, arbeids
duurverkorting, maatschappelijke veranderingen 
en toenemende deelneming van vrouwen aan het 
arbeidsproces leiden tot andere woonwezen, zo
wel wat de woninggrootte als de rond de woning 
aanwezige voorzieningen betreft. De voorkeur 
voor vestiging in de centra van stedelijke gebie
den neemt toe. Daar zijn de kansen op arbeid het 
grootst. Daar zijn de mogelijkheden om met een 
bescheiden inkomen de tijd zinvol te besteden het 
meest gevarieerd aanwezig . Juist de gemeenten 
zullen in staat moeten worden gesteld zo 
slagvaardig mogelijk op deze ontwikkelingen in te 
spelen. De decentralisatie van de stadsvernieu
wing en volkshuisvesting is mede daarom nood
zakelijk . Er dient te worden voorkomen dat decen
tralisatie neerkomt op het afwentelen van risico's 
en bezuinigingen op bewoners, gemeenten of 
corporaties. 

De gemeenten moeten met een gegeven bud
get zelf vaststellen, welke voorzieningen in ver
band met het wonen tot stand komen. 
Een versterking van de functie van de stedelijke 
gebieden staat centraal binnen de volkshuisves
ting . Ook omdat daarmee een bijdrage wordt ge
leverd aan de bescherming van natuur en land
schap. Tegenover een geleidelijke daling van de 
nieuwbouw staat nog onverkort de opgave om 
door opvoering van de stads- en dorpsvernieu
wing de steden en dorpen leefbaar te houden. De 
problemen in de na-oorlogse voorraad (met name 
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in de hoogbouw van de jaren zestig) tekenen zich 
steeds scherper af. Het tekort aan kwaliteit blijkt 
groter dan de afgelopen jaren is verondersteld. 
Binnen verkeer en vervoer krijgen het openbaar 
vervoer en het langzaam verkeer, alsmede de ver
keersveiligheid prioriteit. De materiële en mense
lijke schade die het verkeer jaarlijks aanricht heeft 
nog steeds het karakter van een nationale ramp. 
Ook uit een oogpunt van milieu en een zuinig 
energiebeleid verdient het openbaar vervoer te 
worden bevorderd. 

• 41 Natuur en milieu 

De overheid is verantwoordelijk voor het stellen 
van de juiste normen aangaande natuur en milieu. 
Om die normen ook te kunnen bereiken, bevor
dert ze dat overleg over de uitvoering tot stand 
komt tussen bedrijven, milieu- en belangengroe
pen en de betrokken overheden. Bij het opstellen 
van de normen moet worden gelet op de mate 
waarin het beleid effect kan hebben. 
Het milieubeleid moet integrale oplossingen na
streven. Daartoe dienen milieukwaliteiten gefor
muleerd te worden, die betrekking hebben op 
verschillende componenten (bv. bodem, water, 
lucht, landschap, binnenmilieu). Gelijktijdig die
nen op bronnen van verontreiniging gerichte 
maatregelen te worden voorbereid en uitgevoerd. 
Het uitvoeringsprogramma wordt gepland op zo
wel rijks- als provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Voor het beleid op het terrein van natuur en milieu 
gelden de volgende uitgangspunten waaraan wet
en regelgeving moeten worden getoetst. 
Nieuwe vormen van verontreiniging worden 
voorkomen, terwijl bestaande vormen van veront
reiniging aan de bron worden bestreden. In begin
sel moet de vervuiler de kosten van het aantasten 
van natuur- en milieuwaarden betalen. De aan
sprakelijkheid bij de overdracht van bedrijven 
wordt wettelijke sluitend geregeld. Milieugevaar
lijke stoffen, die op de zogenaamde 'zwarte lijst' 
staan, mogen niet in het milieu gebracht worden . 
Onderzoek naar de noodzaak tot uitbreiding van 
de 'zwarte lijst' moet plaatsvinden. De lozing van 
zogenaamde 'grijze-lijststoffen' wordt sterk terug
gedrongen . Essentiële ecologische processen en 
systemen, dieren- en plantensoorten moeten wor
den behouden, dan wel hersteld. Gelet op de in 
Nederland nog steeds schaars aanwezige natuur
waarden, is verdere aantasting niet toegestaan. 
Zo mogelijk worden verdwenen soorten geherin
troduceerd. Het verantwoord gebruik van soorten 
en ecosystemen houdt in, dat door dat gebruik 
het behoud niet in gevaar wordt gebracht. 
Bijzonder waardevolle gebieden als de Noordzee, 
de Waddenzee, het Ijsselmeer, de Deltawateren, 
de grote rivieren, duinen en natuurgebieden moe
ten in ecologische zin worden behouden en waar 
mogelijk verbeterd. 
Daartoe is onder andere een Waddenwet noodza-
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zakelijk. Nieuwe vergunningen voor de aanleg 
van olie- of gaspijpleidingen door de Waddenzee 
worden niet afgegeven. Een indicatief meerjaren
program natuurbeheer dient een geïntegreerd 
onderdeel uit te maken van het indicatief meerja
renprogram milieu. 
Het instrumentarium voor de natuurbescherming 
(financieel, regelgevend en programmerend) zal 
worden verbeterd. Bij iedere vorm van ruimtege
bruik moeten zoveel mogelijk de omstandigheden 
worden geschapen, die instandhouding en ont
wikkelingen van de natuurlijke kwaliteit waarbor
gen. Het totale oppervlak van militaire oefenterrei
nen wordt verminderd. Militaire oefenterreinen in 
of nabij de zgn. wetlands worden opgeheven. De 
aanleg van militaire oefenterreinen in waardevol
le natuurgebieden wordt afgewezen. 
De middelen voor aankoop en beheer van natuur
gebieden en waardevolle landschappen dienen te 
worden uitgebreid, waarbij ook natuurontwikke
ling aandacht moet krijgen. De natuurontwikke
ling krijgt een in alle opzichten gelijkwaardige 
plaats naast natuurbehoud en -beheer. Er zal wor
den gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal 
nieuwe natuurgebieden. De wettelijke mogelijkhe
den voor het afsluiten van wegen of het beperken 
van gemotoriseerd verkeer ter bescherming van 
natuur, milieu en landschap worden verder uitge
breid. 
Ten aanzien van de handhaving van de milieuwet
geving moet een actief beleid worden gevoerd, 
waarbij geldt dat milieucriminaliteit niet lonend 
mag zijn. Daarom zal de milieucriminaliteit inten
siever en effectiever bestreden worden. Naast het 
vergunningenbeleid met zijn verboden en normen 
zal zoveel mogelijk met regulerende heffingen 
worden gewerkt. Bevorderd moet worden dat 
bedrijven zich verzekeren tegen milieuschade. 
Tegelijkertijd wordt de juridische aansprakelijk
heid van bedrijven voor milieuschade uitgebreid. 

De registratie van bij bedrijven binnenkomende 
en uitgaande stoffen (stoffenbalans) wordt voor 
bedrijven verplicht gesteld om de naleving van 
milieuvergunningen te kunnen controleren. Repa
ratie en herstel, hergebruik en recycling worden 
gestimuleerd. Invoering van statiegeld op zowel 
plastic als glazen flessen wordt wettelijk geregeld . 
Bepaalde ernstige vormen van verontreiniging 
vereisen extra investeringen. De bodem- en slib
sanering moet worden versneld. Er wordt een 
voortvarend actieprogramma ter vermindering 
van (chemisch) afval opgesteld. Het opsporings
apparaat hiervoor moet zowel in technisch als in 
administratief opzicht worden uitgebreid. Nieuwe 
gifbelten moeten worden voorkomen . Daartoe is 
het noodzakelijk dat de Wet bodembescherming 
volledig in werking treedt. 
Waterverontreiniging wordt een halt toegeroe
pen . In waterzuiveringsinstallaties zal fosfaatver
wijdering worden toegepast. Binnen twee jaar 
zullen wasmiddelen fosfaatvrij worden gemaakt. 

PvdA: 41 

z 
r 
v 
~ 
~ 

E 
t 
t 



. , 
----~---

Het storten en verbranden van afval op de Noord
zee wordt verboden, Zure regen en andere vor
men van luchtverontreiniging moeten versneld 
worden bestreden, liefst in Europees verband, 
Met de buurlanden kunnen verdergaande normen 
worden afgesproken, 
Elektriciteitscentrales dienen rookgassen volledig 
te ontzwavelen, terwijl raffinaderijen met de best 
beschikbare technische middelen de zwaveluit
stoot drastisch moeten inperken. De uitworp van 
schadelijke stikstofverbindingen door grote vuur
haarden wordt bestreden met de best beschikbare 
technische middelen. In Europees verband dient 
te worden gestreefd naar een vermindering de 
komende vier jaar met 40% van het huidige uit
worpniveau. Ook op andere terreinen zijn interna
tionale milieu-afspraken essentieel en dient de 
totstandkoming door Nederland te worden bevor
derd. Bij de uitvoering van het milieubeleid die
nen voorlichting en milieu-educatie een belangrij
ke rol te spelen en aan te sluiten bij bestaande 
milieu-organisaties. Nederland zal afspraken 
moeten maken met de buurlanden om gelijkwaar
dige inspraakmogelijkheden van burgers ten aan
zien van grens-overschrijdende milieubeslissin
gen te bereiken, Er komt een exportverbod voor 
schadelijke produkten die in Nederland niet ver
handeld of verkocht mogen worden, 
Van een verantwoord milieubeleid is het energie
beleid, dat elders in dit program is opgenomen, 
een essentieel onderdeel, 

• 42 Ruimtelijke ordening 

Aan het ruimtelijk beleid moeten in Nederland 
hoge eisen worden gesteld vanwege de bevol
kingsdichtheid, de kwetsbaarheid van het milieu 
en de noodzaak verschillende vormen véln gebruik 
zorgvuldig af te wegen. 
In het ruimtelijk ordeningsbeleid krijgt het voorko
men en bestrijden van onveiligheid en vandalis
me grote nadruk. Het maken van concrete plan
nen geschiedt door andere overheden dan de 
landelijke. 
Mede gezien de geringere bevolkingstoename zal 
de nadruk in het ruimtelijk beleid op behoud, be
heer en herstel moeten liggen. De trek uit de ste
den moet worden tegengegaan door middel van 
stadsvernieuwing en op woonwensen afgestem
de nieuwbouw binnen stedelijke gebieden, De 
taakstellingen voor de groeikernen moeten gelei
delijk worden beëindigd zodat zij een regionale 
opvangtaak krijgen. Open ruimten, in het bijzon
der in de Randstad, moeten zoveel mogelijk wor
den gespaard. In kleine kernen zal de leefbaarheid 
worden bevorderd door een actief beheer en her
stel van het bebouwde gebied. 

In de beoordeling van grote projecten moeten 
het ruimtebeslag en de gevolgen voor natuur en 
milieu zeer zwaar wegen. Daarom zal niet tot in
poldering van de Markerwaard worden overge-
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gaan en dient ook geen tweede nationale luchtha
ven te worden aangelegd, 
Iedere regio moet in staat worden gesteld de ei
gen economische, sociale en culturele ontwikke
lingsmogelijkheden zoveel mogelijk te benutten. 
Regio's met bijzondere problemen verdienen bij
zondere aandacht, bij voorbeeld bij de vestiging 
van nieuwe rijksdiensten en gesubsidieerde in
stellingen, De toegezegde regionale spreiding 
moet worden uitgevoerd, Spreiden van bestaande 
arbeidsplaatsen is niet langer uitgangspunt van 
beleid. 
De economische en sociaal-culturele functies van 
de steden moeten worden versterkt en gestimu
leerd . De infrastructuur, die nodig is om te profite
ren van de economische mogelijkheden van tech
nologische vernieuwing, moet in de grote steden 
aanwezig zijn, 

De mogelijkheden om te investeren en daarmee 
economische activiteiten en werkgelegenheid te 
creëren moeten worden verruimd, door gemeen
tebesturen van grote steden meer bevoegdheden 
en middelen te bieden, 
Het toenemen van vrije tijd en beperkte beste
dingsmogelijkheden vragen om goed bereikbare 
recreatieve voorzieningen dicht bij huis, Het re
creatief medegebruik van landbouwgebieden, in 
regionale initiatieven uitgewerkt, moet door het 
rijk worden gesteund, 
In de Randstad dient de aanleg van recreatiege
bieden dicht bij de stad krachtig ter hand te wor
den genomen. 
De ervaringen uit de proeven met nationale land
schapsparken worden gebruikt voor het beheer 
van grote, landschappelijk belangrijke gebieden. 

• 43 Volkshuisvesting, stads- en 
dorpsvernieuwing 

Het volkshuisvestingsbeleid moet gericht zijn op 
het voorzien in de woon behoefte van iedere inwo
ner, die zelfstandig of in zelf gekozen groepsver
band wil wonen, waarbij achterstandsgroepen en 
zich ontwikkelende nieuwe woonvormen speciale 
aandacht krijgen, 
Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van oude
ren dient te worden bevorderd door middel van 
voorzieningen en het subsidiebeleid, 
Het subsidiestelsel en andere regelingen mogen 
een flexibel gebruik van woningen niet in de weg 
staan en moeten bijdragen aan de totstandko
ming van nieuwe woonvormen . Het beleid moet 
zijn toegespitst op een rechtvaardige verdeling 
van woonruimte, een rechtvaardige verdeling van 
de woonlasten en op meer zeggenschap van be
woners over de woning en woonomgeving. Orga
nisaties van woonconsumenten krijgen steun . 
De mogelijkheid van gemeenten en corporaties 
voor het verwerven en vervolgens verbeteren en 
exploiteren van particuliere huurwoningen door 
gemeenten en corporaties met steun van het rijk 
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moet worden hersteld. Voor woningverbetering, 
stadsvernieuwing en verbetering van de woon
omgeving dient meer geld beschikbaar te worden 
gesteld. 

Speculatie in het algemeen en in het bijzonder 
met verbeterde particuliere huurwoningen moet 
worden tegengegaan. Woningwetwoningen wor
den als regel niet verkocht. Grond moet tegen 
gebruikswaarde onteigend worden. De uiterlijke 
vormgeving van woningen zal extra aandacht 
krijgen, onder andere door een regeling om beel
dende kunst toe te passen bij woningbouwprojec
ten. 
De voorkeurspositie van woningbouwcorporaties 
mag de gezonde en levensvatbare positie van de 
gemeentelijke woningbedrijven niet in de weg 
staan. Hettoezicht op de instellingen die de socia
le woningvoorraad beheren wordt versterkt. De 
democratisering van woningbouwcorporaties 
wordt met kracht bevorderd. 
Gemeentelijke woningbedrijven moeten bij 
nieuwbouw hetzelfde worden behandeld als wo
ningbouwcorporaties. Gemeentelijke woningbe
drijven met een verouderd bezit krijgen extra fi
nanciële steun. 
De decentralisatie in de uitvoering van het beleid 
zal met kracht worden bevorderd. 
Het budgetsysteem voor nieuwbouw en verbete
ring van woningen wordt hersteld en mogelijk 
uitgebouwd. Als gevolg hiervan wordt het norm
kostenbudgetstelsel ingetrokken en het normkos
tenstelsel niet uitgevoerd. 

Het nieuwbouwprogramma zal in de jaren ne
gentig geleidelijk moeten dalen. Thans is een pro
duktie van tachtig- à honderdduizend woningen 
in de nieuw- en vervangende nieuwbouw per jaar 
noodzakelijk, waarvan de helft woningwetwonin
gen of woningen met daarmee vergelijkbare hu
ren. De vervangingsnieuwbouw zal een steeds 
groter aandeel vormen. Investeringen ten behoe
ve van de zorg voor de bestaande voorraad moe
ten toenemen, onder meer door ophoging van de 
verbeteringsprogramma's van woningwetwonin
gen. 
Ook moeten budgettaire uitwisselingsmogelijkhe
den van nieuwbouw en vernieuwbouw worden 
gecreëerd . 
De huidige subsidieregelingen voor verbetering 
van het na-oorlogse woningwetbezit dienen aan
zienlijk te worden verbeterd . 
Het isolatieprogramma moet met voortvarend
heid worden uitgevoerd, waarbij de slechtste 
complexen het eerst worden aangepakt. 

Om wille van de leefbaarheid is de stads- en 
dorpsvernieuwing van groot belang, in het bijzon
der voor de grote stedelijke kernen. Een van de 
doelstellingen van het stads- en dorpsvernieu
wingsbeleid is het wegwerken van maatschappe
lijke achterstand. Het 'bouwen voor de buurt' is 
daarom uitgangspunt en het huur- en subsidiebe
leid is mede daarop gericht. Daarvoor is het no-
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dig, dat het systeem van vergelijkingshuren ge
handhaafd blijft. 
Het beleid ten aanzien van de woningvoorraad 
moet behoud en herstel bevorderen. 
Het monumentenbeleid moet worden ingepast in 
het stadsvernieuwingsbeleid, waarbij het experi
ment met woonhuismonumenten dient te worden 
uitgebreid. Stadsvernieuwing is niet alleen gericht 
op het verbeteren van woningvoorraad, maar ook 
op het verbeteren en vernieuwen van woonomge
ving, het midden- en kleinbedrijf en de voorzienin
gen. 

Ter verwezenlijking van het stadsvernieuwings
beleid moeten de middelen en regelingen zoveel 
mogelijk worden gedecentraliseerd. De gemeen
ten mogen binnen het bepaalde budget zelf uit
maken hoe de middelen worden gebruikt. Ter 
verscherping van het aanschrijvingsbeleid moe
ten overheden bij faillissementen preferente cre
diteuren worden. 
Tussen huurders onderling en huurders en eige
naar-bewoners moet een rechtvaardiger verde
ling van woonlasten worden nagestreefd, waarbij 
inkomen en kwaliteit een rol spelen. Ten aanzien 
van de tarieven en heffingen, die invloed hebben 
op de woonlasten moet een terughoudend beleid 
gevoerd worden. 
De jaarlijkse huurverhogingen zullen met de 
grootst mogelijke terughoudendheid worden toe
gepast. De huurharmonisatie moet zich richten 
op het minimaal redelijke niveau en zal daardoor 
geleidelijker plaatsvinden en in stadsvernieu
wingsgebieden over een langere periode gespreid 
worden. De huurharmonisatie-ineens dient afge
schaft. 
Huurders die onder de huidige regeling voor indi
viduele huursubsidie vallen moeten een meerjari
ge zekerheid over hun subsidie-aanspraken krij
gen. 
Het zal niet mogelijk zijn alle verslechteringen van 
de individuele huursubsidie te herstellen. Gezien 
het sterk gestegen aandeel van de woonlasten in 
het totale uitgavenpatroon is het nodig de indivi
duele huursubsidie tot aan modaal op enkele pun
ten te verbeteren. 
De laagste inkomens krijgen subsidie over een 
standaard hoeveelheid gasverbruik ten behoeve 
van verwarming. In eerste instantie zal evenwel 
een actief isolatieprogramma uitkomst moeten 
bieden, waarbij de financiële en andere prikkels 
zijn ingebouwd om de verhuurder tot effectieve 
isolatie te bewegen, terwijl zo wordt gesubsi
dieerd dat de huurder al in het eerste jaar per 
saldo voordeel heeft van de getroffen voorzienin
gen . 
Voor een sobere, kwalitatief goede nieuwe wo
ning moet de volkshuisvestingsprijs worden her
steld. Daardoor kan iemand met een modaal inko
men deze woning huren zonder een beroep te 
doen op de individuele huursubsidie. 

Mensen met een bescheiden inkomen, die een 
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eigen koopwoning wensen moeten daartoe in 
staat worden gesteld. Bij de samenstelling van 
het contingent koopwoningen in het woning
bouwprogramma moet prioriteit worden gegeven 
aan de kopers met een bescheiden inkomen. 
Maatschappelijk gebonden eigendom wordt 
bevorderd. 
Om een meer rechtvaardige verhouding te verkrij 
gen tussen huurders en eigenaar-bewoners wor
den maatregelen onderzocht, die er toe kunnen 
leiden dat eigen-woning bezitters met een inko
men boven twee keer modaal een meer evenredig 
aandeel in de woonlasten opbrengen . Deze maat
regelen zullen niet gelden voor eigenaar-bewoner 
met een inkomen beneden twee keer modaal. 
Naar de mogelijkheid van een financieringsfonds 
voor de sociale woningbouw, waarin institutione
le beleggers tegen een maatschappelijke rente de 
middelen ter beschikking stellen, wordt een on
derzoek ingesteld. 
Hypotheekverstrekking tegen een maatschappelij
ke rente wordt in dit onderzoek meegenomen. 
Er wordt onderzocht of en hoe het risico voor rijk 
en gemeenten bij gemeentegarantie kan worden 
verminderd . 
Een beperking van de bijkomende kosten bij de 
koop en verkoop van woningen (bij voorbeeld de 
overdrachtbelasting) wordt bevorderd. 

• 44 Agrarisch grondgebruik 

Landbouwmethoden waarbij per eenheid zo wei 
nig mogelijk energie en grondstoffen worden ge
bruikt en waarb ij zo weinig mogelijk schadelijke 
stoffen in het milieu terechtkomen, moeten verder 
worden ontwikkeld en toegepast. Daarbij horen 
geïntegreerde vormen van plaagbestrijding, her
gebruik van afvalstoffen en biotechnische ontwik
kelingen te worden gestimul eerd, terwijl daarbij 
een actief beleid gevoerd dient te worden om het 
huidige niveau van gebruik van chemische bestrij
dingsmiddelen terug te dringen . 
Voor m estoverschotten wordt een zodanige op
lossing gezocht dat de nadelen voor het m ilieu 
worden beperkt. Het gebruik van mest wordt te
ruggebra cht tot de hoeveelheden die voor de 
groei van gewassen noodzakelijk zijn . Een wette
lijke regeling op korte termijn is noodzakelijk. 
De hoogproduktieve landbouw moet worden ge
concentreerd in ecologisch minder kwetsbare ge
bieden waar de produktie-omstandigheden nu al 
gunstig zijn. Daarbij moeten zodanige milieu-ei
sen gelden , dat het produktievermogen van de 
grond duurzaam in stand blijft, dat uitstralingsef
fecten worden voorkomen en dat ecologisch en 
landschappelijk belangrijke structuren en elemen
ten in deze gebieden zoveel mogelijk worden be
houden . Zij mogen geen barrières vormen voor 
natuurfuncties in groter verband . 

Om buiten deze gebieden een verweving van 
landbouw en natuur te realiseren , moeten moge-
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lijkheden om natuur- en milieuvriendelijk beheer 
in de bedrijfsvoering samen te brengen worden 
verruimd, onder andere door: 
a. stimuleringssubsidies voor aangepaste inves

teringen; 
b. vergroten van de ruimte waarbinnen beheers

en onderhoudsovereenkomsten kunnen wor
den afgesloten; 

c. flexibele toepassing van het instrumentarium; 
d. beheersvergoedingen worden slechts gegeven 

voor actieve beheersprestaties, waarbij een 
hogere dan de basiskwaliteit het doel is. 

Waar de nu in gebruik zijnde landbouwgrond niet 
meer produktief kan worden gehouden, bij voor
beeld door marktverzadiging, moet uitbreiding 
van het areaal bossen en natuurgebieden gesti
muleerd worden . 
Landinrichting is een instrument om tot een ruim
telijke herverdeling te komen, die ten dienste staat 
van de verschillende functies van landelijke gebie
den. Provinciale Staten moeten een grotere stem 
in de Landinrichtingswet krijgen. Gestreefd moet 
worden naar een laag inrichtingsniveau met een 
zoveel mogelijk gedifferentieerde oplossing per 
bedrijf. 

De inbreng van niet-agrarische sectoren (in het 
bijzonder de natuurbescherming) in de pIanvor
ming moet dan ook worden vergroot. Toetsing 
van land inrichtingsprojecten volgens de procedu
re inzake milieu-effectenrapportage is noodzake
lijk. 

• 45 Verkeer en vervoer 

Naast het bevorderen van het openbaar vervoer 
dient de bestrijding van de verkeersonveiligheid 
voorop te staan. Het landelijk verkeers- en ver
voersbeleid moet bijdragen aan het realiseren 
van de noodzakelijke verschuiving van autoge
bruik naar gebruik van fiets en openbaar vervoer 
in stedelijke gebieden. Het nieuwe Nationale Plan 
Verkeersveiligheid dient taakstellend te zijn waar
bij de bescherming van de meest kwetsbare groe
pen verkeersdeelnemers (kinderen, ouderen, ge
handicapten, voetgangers , fietsers) centraal staat. 
Voor de aanleg van fietspaden dient een rijksbij 
drageregeling tot stand te komen. 
De organisatie van het verkeersveiligheidsbeleid 
moet - dwars door de bestuurslagen - sterk wor
den verbeterd . 
Uit een verkeersveiligheidsfonds moeten met na
me initiatieven van lagere overheden, zoals de 
inrichting van 30-kilometerzones in woon- en 
verblijfgebieden, (mede) worden gefinancierd. 
Meer aandacht moet worden geschonken aan 
onderhoud van het wegennet, inclusief voet- en 
fietspaden . . 
Alcohol - en medicijngebruik vormen in het ver
keer een extra veiligheidsrisico. Rijden onder in
vloed wordt krachtig bestreden door handhaving 
van de strafbaarstelling en door maatregelen in 
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het kader van het alcoholontmoedigingsbeleid, 
dat zich een selectiever gebruik van alcoholhou
dende drank ten doel stelt. Bij benzinestations 
wordt verkoop van alcoholhoudende drank verbo
den; bij gebruik van sufmakende medicijnen dient 
wellicht een rijverbod te worden opgelegd . 

Er dient een erkenningsregeling voor autorij
scholen te komen. 
Mede uit een oogpunt van verkeersveiligheid 
dient het gebruik van openbaar vervoer en lang
zaam verkeer te worden bevorderd, waarbij de 
betaaibaarheid voor de gebruiker van het open
baar vervoer belangrijker is dan de uitbreiding 
van de bestaande voorzieningen. 
Verdere verschraling van het openbaar vervoer in 
de regio wordt tegengegaan . 
De concurrentiepositie van het openbaar vervoer 
ten opzichte van de auto moet worden verbeterd 
door: 
a. de autokosten meer afhankelijk te maken van 

het aantal gereden kilometers door de wegen
belasting op te nemen in de brandstofprijs, 
ook die van dieselolie en gas; 

b. reiskostenvergoedingen te beperken tot de 
variabele kosten en boven het zgn. reiskosten
forfait aan te merken als inkomsten; 

c. het invoeren van een zogenoemd daltarief in 
het stads- en streekvervoer. 

Daarom zullen de tarieven voor het openbaar ver
voer in 1987 niet verhoogd worden , waarna zij 
kunnen worden aangepast aan de gemiddelde 
jaarlijkse prijsontwikkeling . 

Gemeenten met een eigen openbaar vervoerbe
drijf krijgen een vast geïndiceerd bedrag voor de 
financiering van het openbaar vervoer in hun 
stad . Ze krijgen de grootst mogelijke beleidsvrij
heid tot besteding en stellen hun eigen tarieven 
vast. 
In de vervoersbehoefte van gehandicapten en 
ouderen moet beter worden voorzien, o.a. door 
het openbaar vervoer voor deze groepen beter 
toegankelijk te maken . 
De conducteur moet (om te beginnen) weer terug 
op de tram en de metro . 
Parkeerboetes dienen aan de gemeenten ten goe
de te komen, waardoor gemeenten naleving van 
hun parkeervoorschriften kunnen afdwingen. De 
toepassingsmogelijkheden van de zgn. 'weg
sleepregeling' dienen aanzienlijk te worden uitge
breid. 
In een nota Goederenvervoer moet inzicht worden 
gegeven in de manier waarop belangrijke knel
punten in deze sector op samenhangende wijze 
worden aangepakt. Gedacht dient te worden aan 
onder meer de structurele overcapaciteit, de con 
currentieverhoudingen, de verdere ontwikkeling 
van het gecombineerd vervoer, het vervoer van 
gevaarlijke stoffen, de sociale positie van werkne
mers in het wegvervoer en de sociaal-economi
sche positie van de particuliere binnenschipper. 

De rijksoverheid dient investeringen te stimule-
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ren die de concurrentiepositie van de zeehavens 
kunnen versterken. 
Het al dan niet invoeren van zesbaksduwvaart 
moet mede afhankelijk worden gemaakt van de 
uitkomsten van nader onderzoek, met name naar 
veiligheid op de rivier en schade aan het milieu. 
Met de aanleg van auto(snel)wegen moet terug
houdendheid worden betracht. Voorrang wordt 
gegeven aan de opheffing van onmiskenbare 
knelpunten en goed onderhoud. 
De controle op de naleving van maximum-snelhe
den en andere verkeersvoorschriften dient uitge
breid te worden . 
Het spoorwegnet moet sneller worden verbeterd 
met voorrang voor de knelpunten . Indien aan ver
antwoorde randvoorwaarden wordt voldaan met 
betrekking tot ruimtelijke ordening en exploitatie, 
moet worden begonnen met de aanleg van de 
Zuiderzeespoorlijn van Amsterdam naar Gronin
gen . 

Nederland zet zich in voor de verbetering van 
het Europees spoorwegnet en streeft naar aan
sluiting aan het te ontwikkelen hoge-snelheidsnet. 
Nederland blijft initiatieven ontwikkelen om de 
bepalingen in het EG-verdrag met betrekking tot 
het gemeenschappelijk vervoerbeleid en de op
heffing van bilaterale belemmeringen in het ver
voer te doen nakomen. 
De vierde baan van Schiphol wordt gedraaid. 

• 46 Waterstaat en PTT 

De verbetering van zeeweringen en rivierdijken 
zal volgens het geldende programma worden uit
gevoerd, waarbij meer dan tot nu toe rekening 
gehouden moet worden met landschaps- en mi
lieubelangen . De Oosterscheldewerken moeten 
zodanig worden afgerond dat geen verdere on
omkeerbare schadelijke effecten optreden voor 
het milieu . Het Plan-Lievense en de OPAC (onder
grondse pomp accumulatie centrale) moeten na
der worden onderzocht op voorwaarde, dat het 
Plan-Lievense niet in het Markermeer wordt ge
realiseerd . 

De PTT (post en telecommunicatie) moet een 
staatsbedrijf blijven onder direct parlementair 
toezicht en moet meer ruimte krijgen op de markt 
te opereren en de dienstverlening te verbeteren . 
Er moet een terughoudend tarievenbeleid ge
voerd worden. De kennis van overheids- en semi 
overheidsinstellingen ten aanzien van grote infra
structurele werken dient zo mogelijk te worden 
gebruikt voor nieuwe projecten, in het bijzonder 
in het buitenland en in het kader van de ontwikke
lingssamenwerking . 
In de toekomstige waterschapswet zal de moge
lijkheid van algemene verkiezingen van water
schapsbesturen worden opgenomen . 
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• 47 Inleiding 

De situatie in de wereld anno 1986 laat zich als 
volgt kenmerken . Het functioneren van de interna
tionale rechtsorde laat veel te wensen over. De 
wereld wordt overheerst door tegenstellingen 
tussen soevereine staten en volkeren. 
De Verenigde Naties en haar organen funct ione
ren slecht. Van verschillende kanten worden zij 
uitgehold . 
De mensenrechtensituatie is in veel landen be
droevend. Hoewel zich met name in Latijns-Ame
rika een aantal veranderingen ten goede heeft 
voorgedaan, is er in veel landen nog steeds spra
ke van grove schendingen . 

Vanuit West-Europa gezien overschaduwt de 
Oost-West-verhouding helaas andere structurele 
problemen, zoals de arm-rijk-tegenstelling in de 
wereld . In de Oost-West-verhouding staat de te
genstelling tussen de twee grootste kernwapen
mogendheden, de Sovjet-Unie en de Verenigde 
Staten, centraal. Op een doorbraak is, gelet op de 
opstelling van beide grote mogendheden, weinig 
uitzicht. De bewapening blijft onverminderd stij
gen naar een steeds hoger peil. Verontrustende 
ontwikkelingen als de militarisering van de ruimte 
worden ingezet. 
West-Europa blijft in de huidige situatie aangewe
zen op de Verenigde Staten , maar heeft tegelijk 
duidelijk andere belangen waar het gaat om de 
verhouding tot Oost-Europa, de wapenbeheersing 
en het optreden in andere delen van de wereld. In 
West-Europa is sprake van een toenemend be
wustzijn van de noodzaak van een gezamenlijk 
Europese aanpak. 
De Oost-West-tegenstelling en de daaruit voort
vloeiende wapenwedloop verslinden te veel ener
gie, geld en inspanning van de rijkere landen . Een 
schrijnend contrast met de armoede die in grote 
delen van de wereld voortduurt. De ontwikke
lingshulp blijft achter bij wat nodig is en wat in 
het verband van de Verenigde Naties is afgespro
ken . 

Structurele verbeteringen in de economische 
verhoudingen treden niet op. In de Derde-Wereld 
landen zijn de militaire uitgaven sterk gestegen, 
deze omvatten nu 23% van de militaire uitgaven 
in de wereld; ongeveer 65% van de internationale 
wapenhandel is gericht op de Derde Wereld. De 
internationale economische situatie toont wel is-
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Buitenlands beleid 

waar een opleving, er is tegelijk sprake van grote 
onevenwichtigheden. De monetaire verhoudin
gen zijn ongezond. De grillige koers van de dollar, 
de hoge reële rente en de grote schuldenlast van 
vele onderontwikkelde landen vormen een bedrei
ging voor de stabiliteit van het internationale eco
nomische systeem en de ontwikkeling van landen 
in de Derde Wereld . Ook binnen de Derde Wereld 
treden grote verschillen op. Sommige landen gaat 
het stukken beter. Andere verkeren nog steeds in 
een uitzichtloze positie . Een aantal Afrikaanse lan
den dreigt zelfs failliet te gaan . Miljoenen mensen 
gaan jaarlijks dood van de honger. Ontbossing en 
verwoestijning hebben een enorme omvang aan
genomen. 
Voor West-Europa tekenen zich op economisch 
gebied twee probleemvelden af. De technologi
sche vernieuwing dreigt achter te bliven bij en 
afhankelijk te worden van de Verenigde Staten en 
Japan. Daarmee moet een enigszins samenhan
gend gecoördineerd antwoord worden gevonden 
op mogelijk drastische verschuivingen in het in
ternationale economische verkeer. De economi
sche en handelsbelangen van de Europese Ge
meenschap worden onvoldoende vertaald in ter
men van politiek optreden en onvoldoende afge
stemd op de verhouding Noord-Zuid. 

• 48 Doelstellingen 

In de hiervoor weergegeven situatie moet in het 
buitenlands beleid het volgende worden nage
streefd. 
a. Het bevorderen van het respect voor de inter

nationale rechtsorde en het waarborgen van 
de mensenrechten zoals deze zijn verwoord in 
het Handvest van de Verenigde Naties en de 
Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. 

b. Het vinden van oplossingen voor specifieke 
conflictsituaties, het tegengaan van mensen
rechtenschendingen en het eerbiedigen van 
de mensenrechten hebben hierbij hoge priori
teit. 

c. Het bevorderen van vrede en veiligheid door 
een politiek van ontspanning, oorlogsvoorko
ming, wapenbeheersing, wapenbeperking en 
ontwapening, uitgaande van het principe van 
gedeelde veiligheid , met als uiteindelijk doel 
opheffing van machtsblokken. 
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d. Het totstandbrengen van een rechtvaardiger 
verdeling van inkomen, kennis en macht tus
sen Noord en Zuid. 

e. Het versterken van de eigen rol van West-Euro
pa door grotere politieke en economische sa
menwerking, mede ter bevordering van vrede 
en veiligheid en een betere verhouding tussen 
Noord en Zuid. 

De hier geschetste doelstellingen hangen samen. 
Verwezenlijking ervan dient bij voorkeur in inter
nationaal verband te geschieden. Het Nederland
se beleid dient daarop gericht te zijn. Eenzijdige 
stappen en/of samenwerking met gelijkgezinde 
landen kunnen in dit kader zinvol en noodzakelijk 
zijn. 

• 49 Internationale rechtsorde en 
mensenrechten 

Versterking van de internationale rechtsorde is 
noodzakelijk. Dat betekent onder andere: 
a. versterking van de Verenigde Naties door o.a. 

betere uitvoering van aanbevelingen van de 
Algemene Vergadering van de VN en hervor
ming van hun organen gericht op vergroting 
van de effectiviteit; 

b. bevordering van het gezamenlijk optreden van 
de landen van de Europese Gemeenschap in 
de Veiligheidsraad en andere internationale 
fora; 

c. Nederlands deelnemen aan internationale vre
desmachten op basis van een goed geformu
leerd mandaat; 

d. de instelling van een Hoge Commissaris voor 
de Mensenrechten; 

e. uitbreiding van bevoegdheden van het Interna
tionale Gerechtshof; 

f. Nederland ratificeert het VN-verdrag inzake 
het recht van de zee. 

Bevordering van het respect voor de mensenrech
ten moet een centrale plaats innemen in het bui
tenlands beleid. De bestrijding van mensenrech
tenschendingen dient in het beleid zichtbaar tot 
uitdrukking te komen. Dat beleid mag niet selec
tief zijn. Zowel de politieke en vrijheidsrechten, 
als de sociale rechten moeten worden bevorderd. 
De effectiviteit van het beleid dient hierbij voorop 
te staan. Het recht van homoseksuele vrouwen en 
mannen om hun eigen seksuele voorkeur te bele
ven, dient in internationale verdragen te worden 
vastgelegd als fundamenteel mensenrecht. Ne
derland neemt hiertoe het initiatief. 

Een actief mensenrechtenbeleid verplicht tot 
bijzondere ontvankelijkheid voor buitenlandse 
kritiek op de mensenrechtensituatie in Nederland. 
Tegen deze achtergrond: 
a. kunnen sancties getroffen worden, bij voor

keur internationaal, maar desnoods eenzijdig; 
b. kunnen exportkredietgaranties en exportver

gunningen geweigerd worden; 
c. wordt jaarlijks door de regering een overzicht 
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gepubliceerd van de ontwikkeling van het res
pect voor de rechten van de mens in de wereld 
en in individuele landen, zowel in gunstige als 
in ongunstige zin; rapporten van Amnesty In
ternational worden hierbij betrokken; 

d. blijft in het kader van het Helsinki-proces aan
gedrongen worden op een eerbiediging van 
de mensenrechten door alle betrokken landen; 

e. wordt economische en politieke steun ver
leend aan landen, waar na een periode van 
dictatuur een proces van democratisering 
plaatsvindt; 

f . dient Nederland met spoed het VN-verdrag 
tegen foltering uit 1984 te ratificeren en bij 
andere landen op hetzelfde aan te dringen; 

g. dienen de EG-landen in specifieke gevallen 
van schending van mensenrechten tot geza
menlijk beleid te komen; 

h. dienen de leden van de Raad van Europa actief 
toe te zien op de naleving van het Europees 
verdrag van de Rechten van de Mens door de 
lidstaten . 

Het buitenlands beleid moet mede gericht zijn op 
beëindiging van neokolonialisme, dictatuur, racis
me, discriminatie, uitbuiting, het overheersen van 
soevereine staten door andere en het zoeken van 
vreedzame oplossing voor specifieke conflictsi
tuaties. 

• 50 Midden-Oosten 

Het beleid inzake het Midden-Oosten is gericht op 
veilige en erkende grenzen voor Israël en zijn 
buurstaten en de totstandkoming van een zelf
standige Palestijnse staat, mogelijk in confedera
tie met Jordanië. Daarvoor is nodig, dat: 
a. Israël zich terugtrekt uit de bezette gebieden, 

waarbij grenscorrecties in onderling overleg 
mogelijk zijn; 

b. de PLO en Israël elkaar wederzijds erkennen 
en de Arabische buurlanden en de PLO aan 
onderhandelingen deelnemen; een internatio
nale conferentie met deelnemen van Israël, de 
PLO, de Arabische buurstaten, de VS en de 
Sovjet-Unie kan dit onderhandelingsproces 
besluiten; 

c. de status van Jeruzalem binnen het kader van 
een vredesregeling tussen partijen wordt over
eengekomen. 

Verbetering van de situatie in het Midden-Oosten 
vereist ook, dat: 
a. UNIFIL een bijdrage blijft leveren aan handha

ving van de stabiliteit in en aan de grens van 
Libanon; 

b. initiatieven om het conflict tussen Iran en Irak 
te beëindigen worden ondersteund en wapen
leveranties aan beide partijen worden tegen
gegaan; 

c. de rechten van Koerden en Armeniërs zullen 
moeten worden beschermd. 
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• 51 Afghanistan 

De bezetting door de Sovjet-Unie van Afghanistan 
dient te worden beëindigd. Daarbij moet ge
streefd worden naar een internationale regeling, 
waarbij de soevereiniteit van Afghanistan wordt 
gewaarborgd. 
Nederland verleent humanitaire steun aan de Af
ghaanse bevrijdingsbeweging en aan de slachtof
fers van de strijd in Afghanistan, zoals vluchtelin
gen, binnen en buiten dat land. 

• 52 Zuidelijk Afrika 

Met betrekking tot Zuidelijk Afrika moet het beleid 
gericht zijn op afschaffing van het apartheidssys
teem, totstandkoming van het algemeen kies
recht, bevordering van de sociale rechtvaardig
heid in Zuid-Afrika en onafhankelijkheid voor Na
mibië. Daarom dient Nederland zich, desnoods 
eenzijdig, in te zetten voor het naderbijbrengen 
van een volledige economische boycot van Zuid
Afrika, op de meest korte termijn . Nederland 
neemt binnen EG-verband het initiatief om de 
gedragscode voor multinationale ondernemingen 
te vervangen door een gezamenlijke boycot. Hier
toe moet Nederland zowel in Europees als in na
tionaal verband concrete initiatieven nemen ter 
vergroting van de economische en politieke druk 
op Zuid-Afrika. In ieder geval moet worden over
gegaan tot het instellen van een investeringsstop 
naar Zweeds model en een olie-embargo door 
Nederland. 
Zowel aan ANC (African National Congress) als 
UDF (United Democratic Front) zal de politieke en 
humanitaire hulp worden vergroot. Tevens zal 
meer steun worden gegeven aan de zwarte vakbe
weging in Zuid-Afrika, met inschakeling van de 
Nederlandse vakbeweging. Bovendien zal de wer
kingssfeer van het verplichte wapenembargo te
gen Zuid-Afrika uitgebreid worden naar alle stra
tegische goederen en technologieën. Nederland 
moet bijdragen aan de versterking van de econo
mische en politieke positie van de fontlijnstaten, 
mede door intensivering van het beleid van de 
Europese Gemeenschap ter zake, opdat de afhan
kelijkheid van deze landen ten opzichte van Zuid
Afrika verminderd wordt. In dit kader wordt de 
steun aan de SADCC (Southern African Develop
ment Coördination Committee) aanzienlijk ver
hoogd. De onafhankelijkheid van Namibië moet 
worden nagestreefd op basis van resolutie 435 
van de Verenigde Naties. De politieke en humani
taire hulp aan de SWAPO (South-West African 
People's Organisation) wordt vergroot. 

• 53 Midden- en Latijns-Amerika 

Ten aanzien van Midden- en Latijns-Amerika is 
het noodzakelijk dat het democratiseringsproces 
in deze regio's ondersteund wordt en de militaire 

339 

betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de 
ontwikkelingen in Midden-Amerika wordt tegen
gegaan, waarbij op dit land druk wordt uitgeoe
fend zich te houden aan de internationale rechts
regels. Een actiever optreden van Europa t.a.v. 
Latijns-Amerika is dringend gewenst. 
In EPS-verband (Europese Politieke Samenwer
king) dient actief te worden meegewerkt aan het 
totstandbrengen van de door de Contadora-groep 
voorgestelde vredesregeling voor Midden-Ameri
ka. Nederland versterkt de economische samen
werking met Nicaragua (en nodigt de EG-partners 
uit hetzelfde te doen). ten einde de gevolgen van 
de Noordamerikaanse boycot op te vangen en 
Nicaragua in staat te stellen een ontwikkeling op 
eigen kracht door te maken. In het kader van het 
Nederlandse ontwikkelingsbeleid wordt Nicara
gua een zogenaamd programmaland. Gestreefd 
moet worden naar een politieke oplossing voor 
het conflict in EI Salvador. Dit houdt ten minste in, 
dat er vrije onafhankelijke verkiezingen moeten 
plaatsvinden. Nederland verleent humanitaire 
steun aan de bevrijdingsbeweging. Een politieke 
oplossing dient tevens bevorderd te worden door 
het economische samenwerkingsprogramma 
voor Midden-Amerika van de EG. 
De internationale druk op het regime in Chili moet 
worden vergroot. Voor de schuldenproblemen 
van Latijns-Amerika is naast een gezondmaking 
van de eigen economie een structurele tegemoet
koming ter zake van rente en aflossing noodzake
lijk. 

• 54 Suriname 

Nederland moet zijn beleid, met inbegrip van her
stel van de ontwikkelingsrelatie, richten op demo
cratisering, inclusief respect voor de mensenrech
ten. Dit hoeft de mogelijkheid van kleinschalige 
hulpverlening - buiten de verdragshulp om indien 
nodig - ter leniging van de noden van de bevol
king van Suriname, niet uit te sluiten. 

• 55 Nederlandse Antillen en Aruba 

Nederland dient vanwege zijn speciale relatie de 
werkgelegenheid te stimuleren en dient daarvoor 
een deel van zijn ontwikkelingsgelden te beste
den. 

• 56 Westerlijke Sahara 

Nederland dient het recht op zelfbeschikking van 
het volk van de Westelijke Sahara te erkennen. 

• 57 Turkije 

Nederland dient, in Europees en in NAVO-ver
band, stappen te ondernemen tot volledig herstel 
van de rechtsstaat in Turkije. 
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• 58 Vrede en veiligheid 

Meer vrede en veiligheid worden bereikt door 
positieve veranderingen in politieke, economi
sche en militaire verhoudingen tussen Oost en 
West, Noord en Zuid . Een der wegen tot positieve 
veranderingen is vredesopvoeding. Vredesonder
wijs dient daarom in het onderwijspakket te wor
den opgenomen . Louter veranderingen in de mili
taire sfeer zonder een samenhangend politiek en 
economisch veiligheidsbeleid bieden geen oplos
sing. Daarom mogen de beschikbare m ilitaire 
middelen niet bepalend zijn voor de politieke keu
zes. 
De militaire krachtsverhouding tussen Oost en 
West wordt bepaald door wapenarsenalen, waar
mee de beide blokken elkaar met totale vernieti
ging bedreigen . De wapenwedloop wordt door 
wederzijds wantrouwen aangewakkerd. 
Zozeer de Partij van de Arbeid op grond van haar 
beginselen totalitaire maatschappijvormen afwijst 
en democratische waarden verdedigt, zozeer 
dwingt het atoomtijdperk tot het, afzien van elk 
geweld in de verhouding tussen .Qe supermach
ten. De doelstelling van de Partij van de Arbeid is 
het in samenwerking met anderen verwezenlijken 
van gedeelde veiligheid door ontspanning, oor
logsvoorkoming , vreedzame conflictoplossing, 
wapenbeheersing en ontwapening. Eenzijdige 
veiligheid bestaat in het nucleaire tijdperk niet . 
Alleen in samenwerking met de tegenpartijen kan 
meer veiligheid worden gerealiseerd. 

Elk streven naar het verwerven van meer veilig 
heid ten koste van de veiligheid van anderen is 
hiermee strijdig . Onderhandelingen zijn daarom 
essentieel voor het proces van gedeelde veilig
heid . Daarnaast zijn ook eenzijdige stappen nood
zakelijk . Dit proces biedt de best mogelijke weg 
aan Oost en West om de rol van de nucleaire af
schrikking te verminderen en op termijn te beëin
digen . 
Dit alles houdt in dat de Westeuropese landen 
niet langer mogen accepteren, dat over hun 
hoofden heen over hun veiligheid wordt onder
handeld. Met het oog daarop zal de Nederlandse 
inspanning er op gericht moeten zijn eigen en 
waar mogelijk Europese inzichten tot gelding te 
brengen om te komen tot een meer geïntegreerde 
en meer op ontwapening gerichte Westelijke rosi
tie in der onderhandelingen tussen Oost en West. 
Om uiteindelijk de tegenstelling tussen de blokken 
te kunnen overbruggen en het doorbreken van de 
blokvorming mogelijk te maken, moeten NAVO 
en Warschau-Pact samen zoeken naar vormen 
van gedeelde veiligheid en een militaire strategie, 
die ondubbelzinnig en defensief is. Tussen Oost 
en West moet een brede ontspanningspolitiek 
worden gevoerd, voortbouwend op basis van het 
Helsinki-slotakkoord . Zij houdt in verbetering van 
humanitaire, culturele en economische betrekkin
gen op alle niveaus, vermindering van de militaire 
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confrontatie en verbetering van de mogelijkheden 
om een conflict te voorkomen . Ook de bilaterale 
betrekkingen tussen Oost- en Westeuropese lan
den moeten meer in deze zin ontwikkeld worden. 
Het NAVO-verdragsgebied wordt niet uitgebreid 
en er worden geen landen als nieuw lid toegela
ten . 

De Europese Gemeenschap dient een actief 
beleid te voeren ter verbetering van de betrekkin 
gen met Oost-Europa. Ook in dit breder verband 
dienen schendingen van mensenrechten in Oost
Europa en de Sovjet-Unie aan de orde te worden 
gesteld . Nederland zal uitvoering geven aan zijn 
betuigde instemming met VN-aanbevelingen in
zake ontwapening en ontwikkeling (Thorsson-rap
port). 
In militair opzicht geldt dat het drastisch vermin
deren van de rol van kernwapens doorterugdrin
ging van aantal en aandeel, gericht op de geleide
lijke afschaffing, de hoogste prioriteit behoudt en 
dat de non-proliferatie van kernwapens, zowel 
verticaal als horizontaal, krachtig moet worden 
nagestreefd. Het non-proliferatie-regime moet 
versterkt worden . Daartoe zullen de volgende 
maatregelen genomen moeten worden : een vol
ledig kernproef-verbod, de instelling van kernwa
penvrije zones, het afgeven van negatieve veilig
heidsgaranties en een internationale splijtstofre
geling . Alle staten dienen tot dit verdrag toe te 
treden . 
Een Westeuropese kernmacht wordt afgewezen . 
Frankrijk en Engeland moeten ertoe worden ge
bracht hun kernmachten in een onderhandelings
proces in te brengen met de bereidheid te komen 
tot een drastische vermindering van kernwapens 
in Oost en West. De huidige invulling van de NA
VO-strategie moet zodanig veranderd worden , 
dat in ieder geval vroegtijdig en eerste gebruik 
van kernwapens wordt uitgesloten . 

Vermindering van kernwapens dient gepaard te 
gaan met beperkingen ten aanzien van de conven
tionele bewapening . Veranderingen in de conven
tionele bewapening dienen te passen in een de
fensieve strategie. Noch door wapensystemen , 
noch door doctrines mag twijfel ontstaan aan de 
uitsluitend defensieve rol van de strijdmachten. 
Ten einde deze doelstellingen te concretiseren 
moeten de volgende stappen genomen worden : 
a. wederzijdse no-first-use-verklaringen; 
b. drastische vermindering van strategische kern

wapens en verwijdering van middellange af
standwapens ; 

c. het totstandbrengen van een alomvattend ver
bod op kernproeven ; 

d. het bestendigen van het ABM-verdrag (Anti
Ballistic Missiles); 

e. het totstandbrengen van een verdrag, inhou
dende een verbod op de ontwikkeling, het tes
ten en het plaatsen van ruimtewapens; 

f . een verbod op anti-satellietwapens; 
g. het afwijzen van het Strategisch Defensie Ini-
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tiatief (Star Wars) als nieuw impuls voor de 
wapenwedloop; 

h. het door middel van vertrouwenwekkende 
maatregelen scheppen van een grotere door
zichtigheid van de militaire capaciteiten en de 
militair-strategische bedoelingen van de NA
VO en het Warschau-Pact; 

i. uitbanning van chemische en biologische wa
pens; 

j. verwijdering van gevechtsveldkernwapens; 
k. de totstandkoming van kernwapenvrije zones 

door het verwijderen van kernwapens uit niet
kernwapenstaten; 

I. het door nieuwe voorstellen intensiveren van 
de onderhandelingen over het omlaagbrengen 
van de troepensterkte in Centraal-Europa en 
uitbreiding ervan tot de conventionele wapen
systemen; 

m. nadere uitwerking van de defensieve strategie. 
Direct te nemen stappen om tot een duu rzaam en 
betekenisvol onderhandelingsresultaat te komen, 
zijn: 
a. de bestaande kernwapenarsenalen moeten 

worden bevroren; 
b. de plaatsing van middellange-afstandswapens 

moet, desnoods eenzijdig, worden stopgezet; 
c. de onderhandelingen over strategische en 

middellange-afstandskernwapens dienen 
geïntegreerd gevoerd te worden; 

d. over de rol van tactische kernwapens en de 
vorming van een kernwapenvrije zone in Euro
pa moeten besprekingen geopend worden; 

e. het aantal tactische kernwapens van de NAVO 
moet eenzijdig drastisch worden terugge
bracht; 

f. aan conventionele wapensystemen moet geen 
nucleaire taak meer worden verleend. 

Om een dergelijk beleid te bevorderen, is Ne
derland kritisch NAVO-lid en zal: 
a. geen kruisraketten plaatsen; 
b. geen andere nieuwe kerntaken accepteren; 
c. zijn kerntaken beëindigen, waarbij het tempo 

bepaald wordt door: 
het naderbijbrengen van een kernwapenvrij 
Europa; 
het positieve effect op onderhandelingen; 

d. eerste prioriteit geven aan de opheffing van de 
nucleaire taak van de kanonsystemen . 

De Nederlandse defensie-inspanning moet zo 
doelmatig mogelijk worden ingericht, bij voorkeur 
in het kader van taakverdeling op Europees ni
veau. Het aantal (deel)taken van de Nederlandse 
krijgsmacht moet worden verminderd, waarbij 
prioriteit wordt gegeven aan de handhaving van 
de taak van de te herstructureren landmacht, ter
wijl de taken van de marine worden geconcen
treerd op oppervlakteschepen en die van de lucht
macht op vliegtuigen. 
De def~nsie-uitgaven worden ten minste met 5% 
omlaag gebracht. Die besparing komt ten goede 
aan ontwikkelingshulp en conversie . 
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Afhankelijkheid van het bedrijfsleven van militaire 
opdrachten moet worden verminderd. Compen
satie voor in het buitenland geplaatste militaire 
opdrachten moet bij voorkeur plaatsvinden in de 
civiele sector. De parlementaire controle op mili
taire aan- en verkopen wordt versterkt. Conversie 
vindt plaats in het kader van het op selectieve 
groei gerichte beleid en wordt tevens gekoppeld 
aan het technologiebeleid. Bovendien wordt het 
onderzoek naar conversie uitgebreid en gesubsi
dieerd waar nodig. 

Samenwerking op materieel gebied in het kader 
van de IEPG (Independent European Program 
Group) dient te worden gebonden aan stringente 
regels met betrekking tot de export; een geïnte
greerde Westeuropese wapenindustrie wordt te
gengegaan. Export vindt niet plaats naar interna
tionale spanningsgebieden en naar staten, die de 
mensenrechten schenden . Ieder jaar wordt hier
van een uitputtende lijst vastgesteld. 
In de personele sfeer moet gelijke behandeling 
van burgers en militairen wat betreft hun rechts
positie uitgangspunt zijn . De rol van een apart 
straf- en tuchtrecht voor militairen moet daarom 
worden ingeperkt in vredestijd. Het militair straf
recht wordt ondergebracht bij de civiele rechter. 
De wedde van dienstplichtigen wordt opgetrok
ken tot het minimum(jeugd)loon. Bezwaren van 
politieke aard tegen nucleaire bewapening, als
mede tegen het militaire apparaat worden erkend 
als onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen 
persoonlijke vervulling van de militaire dienst
plicht. Deze gewetensbezwaren dienen als zoda
nig te worden erkend. Gewetensbezwaarden kun
nen zonder meer vervangende dienstplicht ver
vuilen. De duur van de dienstplicht zal niet ver
lengd worden. Het beleid betreffende vrijstelling 
van dienstplichtigen moet worden veranderd . Er 
komst slechts één vrijstellingsgrond, die als crite
rium bijzondere persoonlijke omstandigheden 
heeft. Vervangende dienstplicht zal niet langer 
duren dan de wettelijke militaire dienst. De krijgs
macht wordt gedemocratiseerd, met inbegrip van 
recht op vrije meningsuiting en vakbondsvor
ming. De IHV (Inhouding huisvesting en voeding) 
zal worden afgeschaft. De reiskostenregeling voor 
ongehuwden dient gelijk te worden aan die van 
gehuwden . Overbodig militair ceremonieel wordt 
afgeschaft. Het onderzoek naar alternatieve vor
men van (sociale) verdediging wordt voortgezet. 

• 59 Noord-Zuid 

Het totstandbrengen van een betere en meer 
rechtvaardige spreiding van welvaart en welzijn 
in de wereld is van vitaal belang. Ontwikkelings
beleid dient gericht te blijven op structu rele veran
deringen in de relatie Noord-Zuid en in de verhou
dingen binnen de Derde Wereld. Een internatio
naai ontwikkelingsbeleid, gericht op het totstand
brengen ven een nieuwe internationale economi-
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sche orde, is noodzakelijk voor het scheppen van 
meer rechtvaardige en stabiele verhoudingen in 
de wereld. Versterking van de economische posi
tie van de ontwikkelingslanden dient in te hou
den: verbetering van de situatie van de armste 
bevolkingsgroepen, waarvan de emancipatie van 
de vrouwen een belangrijk onderdeel is. Verdere 
bewustwording en educatie van de Nederlandse 
bevolking is nodig om een vooruitstrevend ont
wikkelingsbeleid te voeren. Daartoe subsidieert 
de overheid organisaties en instellingen die op dit 
gebied actief zijn. Dit beleid moet worden gevoerd 
uitgaande van de onderlinge afhankelijkheid (in
terdependentie) van de economieën van de arme 
en de rijke landen. Het moet rekening houden met 
de verschillen in ontwikkeling tussen de landen 
van de Derde Wereld, bij voorbeeld tussen nieuwe 
industrielanden (NIC's) en de armste landen. 
Onderdeel van dit beleid moet zijn het besteden 
door de geïndustrialiseerde landen van ten minste 
0.7% BNP (bruto nationaal produkt) aan ontwikke
lingssamenwerking. 

Ten einde honger in de wereld te bestrijden 
moet worden gekomen tot inrichting van interna
tionale voedselbuffervoorraden en het bevorde
ren van voedselzelfvoorziening in ontwikkelings
landen. Voedselhulp dient slechts gegeven te 
worden als noodhulp en zoveel' mogelijk ingepast 
te worden in structurele ontwikkelingsprojecten. 
Van belang is bij voorbeeld hulp ten behoeve van 
de plattelandsbevolking, waarbij rekening gehou
den wordt met ecologische en sociaal-culturele 
gevolgen (voor bijv. vrouwen) en de financiële 
mogelijkheden ter plaatse. Voor in het bijzonder 
de armste Afrikaanse landen ten zuiden van de 
Sahara is een omvangrijk en volgehouden hulp
programma noodzakelijk. In VN- en EG-verband 
moeten afspraken worden gemaakt over de om
vang van de gezamenlijke hulp van de donorlan
den, de structurele voortzetting van de hulp, het 
vervoer en de verdeling en de wijze waarop de 
eigen voedselproduktie van de desbetreffende 
landen kan worden opgevoerd. Nederland moet 
hieraan in zijn hulpbeleid prioriteit geven, zolang 
Afrika niet in staat is een eigen ontwikkeling op 
gang te brengen. Verder dient de Europese Ge
meenschap deel te nemen aan prijsstabilisatie
overeenkomsten van landbouwprodukten (met 
name suiker, granen en zuivel) en moet worden 
gestreefd naar een drastische vermindering van 
de EG-landbouwoverschotten. Dumping van deze 
overschotten op de wereldmarkt dient te worden 
tegengegaan. 

Ten einde ontwikkelingslanden via handel eigen 
inkomen te laten verwerven en hun exportpositie 
te verbeteren moet(en): 
a. handelsbelemmeringen worden afgebroken 

die de export van landbouw- en industriepro
dukten uit de Derde Wereld verhinderen, o.a. 
om lokale verwerking van grondstoffen te sti
muleren; 
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b. algemene preferentiële stelsels worden uitge
breid en een contractueel karakter krijgen; 

c. een Europees economisch structuurbeleid ont
wikkeld worden dat ook ruimte schept voor 
industrialisatie in de Derde Wereld. 

Ten einde de koopkracht van de grondstoffenex
porterende ontwikkelingslanden op de internatio
nale markt te verhogen, zet Nederland zich in voor 
volledige invoering van het Gemeenschappelijk 
Grondstoffen Fonds en het geïntegreerd Grond
stoffen Programma en voldoende financiering 
daarvan met het oog op lokale verwerking van 
grondstoffen, verbetering van afzetkansen en di
versificatie. Verder moet een nieuwe internationa
le financieringsfaciliteit tot stand komen die plot
selinge schommelingen in exportopbrengsten 
compenseert. 

Ten einde de afhankelijkheid van de ontwikke
lingslanden in het internationale geldstelsel te 
verminderen is institutionele en politieke hervor
ming van IMF (Internationaal Monetaire Fonds) 
en Wereldbank noodzakelijk. Schepping van spe
ciale trekkingsrechten vindt plaats ten behoeve 
van de Derde Wereld. Nederland stelt het eigen 
deel ter beschikking van ontwikkelingsfinancie
ring. Zonodig kunnen de EG-landen eigen kapi
taalmiddelen ter beschikking stellen. Herstructu
rering en sanering van schulden zijn nodig, zoda
nig dat de schuldenlanden ruimte krijgen voor 
economisch herstel en bescherming van de arm
ste bevolkingsgroepen. Van belang is een nieuwe 
internationale financieringsfaciliteit, die verho
ging van de schuldenlast ten gevolge van een 
hoog rentepeil compenseert. 
IMF-voorwaarden dienen ontwikkeling te bevor
deren in plaats van te frustreren. 
Om invloed uit te oefenen op het beleid van mul
tinationale ondernemingen dienen internationale 
gedragscodes (Verenigde Naties, Europese Ge
meenschap) bindend of zo bindend mogelijk te 
zijn. Daarbij is regulering van de handel in farma
ceutica en pesticiden noodzakelijk. Export van 
produkten, die om milieu-overwegingen of ge
zondheidsoverwegingen in Nederland niet mogen 
worden gebruikt, wordt verboden. 

Bedrijven waaraan de overheid steun geeft, of 
waarmee de overheid contracten afsluit, dienen 
internationale gedragsregels na te leven. 
Bescherming van het leefmilieu dient bevorderd 
te worden in het bijzonder door het opzetten van 
intenationale programma's om ontbossing en 
erosie tegen te gaan. Ook dient Antarctica onder 
beheer gesteld te worden van de internationale 
gemeenschap. 
Programma's van ontwikkelingslanden gericht op 
geboortenregeling verdienen steun. Daarbij dient 
te worden uitgegaan van het individuele recht op 
beslissing omtrent het al of niet krijgen van kinde
ren. 
Nederland dient in het kader van het hulpbeleid: 
a. ten minste 1,5% NNI (netto nationaal inkomen) 
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aan ontwikkelingssamenwerking te besteden; 
b. de hulp m.n. te richten op landen die ernst 

maken met armoedebestrijding, maatschappe
lijk hervormingen doorvoeren, democratische 
structuren nastreven en de mensenrechten 
respecteren. De 'mate van armoede' en 'be
hoefte aan hulp' vormen aanvullende criteria; 
op basis van deze criteria wordt de lijst van 
programlanden herzien; 

c. de hulp primairte richten op de armste bevol
kingsgroepen, met name vrouwen, waarbij 
deze groepen zelf betrokken worden bij de 
opzet en uitvoering van de hulpprojecten; 

d. voldoende additionele middelen (boven de 
1,5% NNI) vrij te maken om verplichtingen uit 
het verleden na te komen, opdat ook de in 
vorige jaren beschikbaargesteld 1.5% NNI 
daadwerkelijk aan ontwikkelingssamenwer
king wordt uitgegeven; 

e. de hulp op te schonen van uitgaven, die niet 
rechtstreeks de Derde Wereld ten goede ko
men; 

f. het bestanddeel aan kapitaalmarktmiddelen in 
de begroting van ontwikkelingssamenwerking 
te verminderen; 

g. te bevorderen, dat de hulp in de Derde Wereld 
zelf wordt besteed, ten einde de werkgelegen
heid en de onderlinge handel in de Derde We
reld te ondersteunen; 

h. de verplichting om hulp in Nederland te beste
den af te schaffen; 

i. in internationaal verband algehele opheffing 
van de binding na te streven; 

j. ontwikkelingssamenwerking niet te gebruiken 
voor exportbevordering en deze daarom niet 
te financieren uit de begroting Ontwikkelings
samenwerking; 

k. het relatieve aandeel van ecologie en energie-
projecten in het totale hulppakket te vergroten. 

De omvang van de hulp aan Indonesië wordt her
overwogen in relatie tot de mensenrechten en de 
overige criteria, die gelden voor de programma
landen. Nederland zal zich in zijn positie van IGGI
voorzitter (Inter Gouvermental Group for Indone
sië) inzetten voor verbetering van de positie van 
de armste bevolkingsgroepen in Indonesië. 
Grote waarde wordt gehecht aan de rol van de 
medefinancieringsorganisaties in de ontwikke
lingshulp. Armoedebestrijding van de armste 
doelgroepen in de ontwikkelingslanden blijft ech
ter ook een eigen en zelfstandige taak van de over
heid, die niet op deze organisaties mag worden 
afgewenteld. 

• 60 Rol van Europa 

Het bevorderen van de economische en politieke 
samenwerking in Europa is essentieel voor Neder
land. Daardoor ontstaan grotere mogelijkheden 
voor het verwezenlijken van sociaal-economische 
en buitenlands-politieke doelstellingen. Het tot-
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standbrengen van een Europese Unie kan hieraan 
belangrijk bijdragen. 
De EG moet worden gebruikt als kader voor een 
politiek van selectieve economische stimulering, 
zowel door het versterken van de interne markt, 
het door middel van structuurprogramma's bij
dragen aan de ontwikkeling van de armere regio's 
als door het opzetten van een gecoördineerd sti
muleringsbeleid onder meer door civiele projec
ten op technologiegebied, zoals Eureka. 
Het Europese Monetaire Stelsel en de rol van de 
ECU (Europese rekeneenheid) moeten worden 
versterkt, zowel om de interne monetaire stabili
teit te vergroten als om bij te dragen tot een stabi
lisering van de internationale monetaire situatie. 
Daarom wordt gestreefd naar: 
a. toetreding van alle lidstaten; 
b. oprichting van een Europees Monetair Fonds; 
c. uitbreiding van het gebruik van de ECU. 
Het protectionisme dient, mede omdat het strijdig 
is met de belangen van de Derde Wereld, te wor
den tegengegaan. Intensivering van de economi
sche samenwerking tussen Europese Gemeen
schap en COMECON-landen (Raad voor weder
zijdse bijstand tussen Oosteuropese staten) moet 
worden nagestreefd. 

In de politieke sfeer moet prioriteit worden ge
legd bij het verbeteren van de besluitvorming in 
de EG. Besluitvorming in de Raad van Ministers 
moet plaatsvinden bij gekwalificeerde meerder
heid. De bevoegdheden van het Europese Parle
ment en de rol van de Europese Commissie als 
het uitvoerend orgaan van de EG worden ver
sterkt. De doelmatigheid van de EG dient te wor
den verhoogd en de kosten verlaagd, door het 
kiezen van één locatie voor bestuurlijke en poli
tieke activiteiten. De coördinatie van het buiten
lands beleid in de EPS (Europese Politieke Samen
werking) dient te worden vergroot. De verklarin
gen van de EPS zullen waar nodig en mogelijk 
met EG-maatregelen worden ondersteund (hulp
programma's voor Centraal-Amerika en de front
lijnstaten, boycot-acties met betrekking tot Zuid
Afrika. 
Versterking van de Westeuropese rol op het ge
bied van vrede en veiligheid is vereist. Een zalf
standige Europese defensiemacht wordt afgewe
zen. De ontwikkeling van een stabiel en onafhan
kelijker West-Europa is hierbij noodzakelijk. Meer 
eenheid is ook nodig om de internationale ontwik
kelingen te beïnvloeden. Het veiligheidsbeleid 
dient de nadruk te leggen op politieke en econo
mische middelen, waarbij een afzonderlijk militair 
evenwicht met het Warschau-Pact niet nage
streefd wordt. Binnen het kader van de EPS moet 
aan de eigen Europese rol op veiligheidsgebied 
gestalte worden gegeven. De WEU (Westeurope
se Unie) moet voorlopig worden gebruikt als het 
kader voor overleg over de politiek-militaire as
pecten van Europese veiligheid. West-Europa 
moet een directe inbreng ontwikkelen op basis 
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van de eigen positie in het onderhandelingspro
ces. De samenwerking gericht op standaardisatie 
en rationalisatie van defensiematerieel moet wor
den uitgebreid en passen in een beleid gericht op 
conversie. 
Westeuropese landen nemen gezamenlijk intitia
tieven om te komen tot een verlaging van de de
fensie-uitgaven met 5% ten bate van de Derde 
Wereld. Nederland zet zich in voor concrete verta
ling van deze doelstelling . De eigen verantwoor
delijkheid met betrekking tot wapenbeheersing 
moet tot uitdrukking komen door het in de ruimte 
brengen van een Europese waarnemingssateliet. 
Opheffing van de 'Berufsverbote'-praktijk in de 
BRD (Bondsrepubliek Duitsland) vraagt speciale 
aandacht waar het gaat om een lidstaat van de 
EG. 
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VI 

• 61 Het verki ezingsprogram is gericht op het 
vergroten van de (selectieve) economische groei, 
het arbeidsintensiever maken van die groei en het 
herverdelen van de arbeid ; het belangrijkste doel 
is de omvangrijke werkloosheid terug te dringen. 
De effecten van het programma van de Partij van 
de Arbeid zijn pas zichtbaar te maken, als de daar
in gekozen beleidsinzet wordt afgezet tegen een 
voorspelling voor de periode 1986-1990 bij 'onge
wijzigd beleid '. Een dergelijke voorspelling door 
het Centraal Planbureau is pas in het najaar be
schikbaar. In het huidige stadium moet worden 
volstaan met een boekhoudkundige benadering, 
waarbij als technische basis voor de berekening 
gelden : 2% economische groei en 1,75% arbeids
produktiviteitsstijging per jaar. 

Tegelijkertijd moet een veronderstelling ge
maakt worden met betrekking tot de jaarlijkse 
trendmatige groei van het arbeidsaanbod. Het 
Centraal Planbureau stelt deze op 70.000. Daarvan 
uitgaande zijn de komende kabinetsperiode 
280.000 mensen op de arbeidsmarkt te verwach
ten. Ten slotte zijn er onvermijdelijke tegenvallers 
voor de publieke financiën in de sfeer van onder 
andere aardgasbaten en rentelasten . 

Gegeven deze uitgangspunten zullen zowel de 
werkloosheid , als het financieringstekort bij onge
wijzigd beleid in de komende regeerperiode stij 
gen. 
Om deze ontwikkeling te keren zijn op basis van 
het verkiezingsprogramma de effecten van een 
aantal beleidsmaatregelen doorgerekend. Een 
leidende gedachte daarbij was, dat ombuigingen 
zoveel mogelijk beperkt dienen te blijven tot dat
gene wat op grond van verhoging van efficiency 
en doelmatigheid van de overheid te verdedigen 
is. Voor de periode 1986-1990 is in dit pakket een 
bedrag aan ombuigingen opgenomen van in to
taal 7,5 mld. gulden. Daarnaast worden beleids
wijzigingen voorgesteld die extra inkomsten ople
veren ten opzichte van de meerjarencijfers bij 
ongewijzigd beleid. Zo zal de WIR (Wet Investe
ringsrekening) geleidelijk worden beperkt en 
slechts gehandhaafd blijven tot een bedrag van 
ca. 2 mld . gulden per jaar. Dit bedrag zal gericht 
worden aangewend voor het stimuleren van de 
investeringen van startende kleine en middelgrote 
bedrijven. Voor veel van deze bedrijven betekent 
dat, iri vergelijking met de huidige WIR, een extra 
investeringsimpuls. De fiscale voorraad- en ver-
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Voorlopig financieel 
kader van het 
verkiezingsprogramma 

mogensaftrek zal gekoppeld worden aan de infla
tie tot een percentage van maximaal 4. Bij de hui
dige inflatieprognose betekent dat een besparing 
van ruim 1 mld. gulden per jaar. 

Onze voorstellen, gericht op een intensieve aan
pak van de fraude in de sfeer van belastingen en 
sociale zekerheid moeten leiden tot een extra op
brengst van 2 à 4 mld . Daarnaast zal de in de fis
cale paragraaf aangekondigde reparatiewetge
ving (het dichten van 'lekken' in de inkomstenbe
lasting en vennootschapsbelasting) aanvullende 
middelen opleveren . Additionele middelen wor
den ook verkregen door continuering van de gi
gantenregeling bij de aardgasvoorziening con
form het desbetreffende programmapunt, gekop
peld aan milieu-investeringen . Dit betekent een 
extra aardgasopbrengst in 1990 van 1 mld. gul
den. 

Met inzet van deze middelen lijkt het mogelijk 
om in een periode van vier jaar: 
a. het koppelingsmechanisme voor de uitkerings

gerechtigden en de trend voor ambtenaren en 
trendvolgers te herstellen; 

b. de voorgenomen stelselherziening sociale ze
kerheid ongedaan te maken, alsmede verbete
ringen voor langdurige werklozen aan te bren
gen ; 

c. de koopkracht te handhaven; 
d. een investeringsprogramma van cumulatief 8 

miljard uit te voeren ; 
e. het financieringstekort met 0,5% per jaar terug 

te brengen; 
f. aan een aantal prioriteiten in de collectieve 

sfeer tegemoet te komen. 
Om dit programma te kunnen uitvoeren, zullen 

bezuinigingen op de rijksbegroting worden door
gevoerd, met name door stabilisering van de de
fensie-uitgaven, efficiency-verbetering en bespa
ringen voortvloeiend uit de zogenaamde herover
wegingsrapporten, oplopend tot 3,5 mld. in 1990. 
Begrotingsgelden ten behoeve van algemene 
steunregelingen aan bedrijven worden beperkt 
met 1 miljard. De groei van de uitgaven ten be
hoeve van de volksgezondheid wordt afgeremd 
met 1 mld. gulden. Ten slotte lijkt het mogelijk 
door afroming van overrente tot een beperking 
van de afdracht van pensioenpremies in de collec
tieve sector te komen, waardoor uiteindelijk een 
besparing in de collectieve sector kan worden 
bereikt in de orde van grootte van 2 miljard in 
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1990. In totaal wordt derhalve voor 7,5 miljard 
omgebogen ten opzichte van de huidige meerja
renramingen. 

De in hoofdstuk 2.29 beschreven integratie van 
de premieheffing AOW/AWW met de loon- en 
inkomstenbelasting (o.a. verbreding inkomensbe
grip en beperking aftrekposten) leidttezamen met 
een koopkrachtreparatie voor de minima en de 
andere beleidsvoornemens en veronderstellingen 
tot de volgende uitkomsten: 

de koopkracht blijft over de gehele linie con
stant (excl. incidenteel) t.O.V. 1986; 

- voor koopkrachthandhaving i.v.m. de netto
nettokoppeling is (her)invoering van de bejaar
denaftrek nodig van ongeveer in totaal 8000,
gulden voor gehuwde AOW'ers; 
de keuze voor koopkrachtreparatie voor de 
minima, geen nivellering tussen het minimum 
en het inkomen gelijk aan de premiegrens 
volksverzekeringen en geen verder denivelle
ren daarboven leidt tot een verlaging van de 
belastingvrije sommen met 40% en een verla
ging (globaal) van de geïntegreerde marginale 
tarieven met 6%-punten voor de eerste schijf 
aflopende tot ca. 1 %-punt voor de hoogste 
schijf. 

Uit het programma en deze financiële verant
woording valt op te maken, dat ons streven niet 
zozeer gericht is op het verlagen van de collectie
ve lastendruk als zodanig, maar zich speciaal richt 
op vermindering van de lastendruk voor de bur
gers. Door omzetting van overdrachten aan be
drijven in rechtstreekse overheidsinvesteringen 
(stadsvernieuwing, bodemsanering, decentrale 
energie-opwekking en energiebesparing) trachten 
we een meer rechtstreeks bestedingseffect te be
werkstelligen, waarbij ook gemeenten zeer sterk 
betrokken zijn (ook in de vorm van vereenvoudig
de terugploegprojecten). Dit investeringspro
gramma van in totaal 8 mld. zal nagenoeg volle
dig (door opdrachten en bestellingen) ten goede 
komen aan het bedrijfsleven. Ook de afzetstijging 
die resulteert doordat de koopkracht van met na
me de uitkeringsgerechtigden in tegenstelling tot 
het verleden niet meer daalt, heeft een gunstig 
effect op de afzet van het bedrijfsleven en daar
mee de rendementen. 

De rendementspositie van veel bedrijven is ge
lukkig hersteld. 
Voorzover in de marktsector geen volledige her
bezetting plaatsvindt in het kader van de ATV, 
nemen de winsten nog verder toe. (Bij een hogere 
herbezetting ontstaat er in beginsel meer ruimte 
in de collectieve sector als gevolg van de sterkere 
daling van de werkloosheid.) Ook dat maakt het 
verantwoord de komende jaren de WIR en de fis
cale voorraad- en vermogensaftrek geleidelijk te 
beperken met een totaalbedrag van 5 à 5,5 miljard 
in 1990. Afhankelijk van de conjuncturele ontwik
keling kan het evenwel noodzakelijk zijn middelen 
vrij te maken voor de toepassing van de in het 
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programma genoemde maatregel van vervroegde 
afschrijving. In het programma is één miljard op
genomen voor enkele andere claims uit het ver
kiezingsprogram waarbij gedacht kan worden 
aan: 
a. herstel van ontwikkelingshulp op 1.5% NNI 

(netto nationaal inkomen); 
b. specifieke regelingen in het kader van het indi

catief Meerjarenprogram (zoals t.b.v. het tech
nologiebeleid); 

c. meer financiële ruimte voor gemeenten; 
d. een terughoudend tarieven- en woonlastenbe

leid. 
Bovenstaand programma is op hoofdpunten 

getoetst door het Centraal Planbureau op basis 
van de technische veronderstelling dat de werk
loosheid zich stabiliseert en derhalve het extra 
arbeidsaanbod van 280.000 mensen opgevangen 
wordt. Arbeidsduurverkortende maatregelen en 
hun uitwerking op de economie zijn door het nog 
ontbreken van de meerjarenramingen van het 
Planbureau moeilijk op hun effecten doorte reke
nen. Bovendien zouden inverdieneffecten (door 
het teruglopen van de werkloosheid) te gemakke
lijk kunnen worden ingecalculeerd. Voor het te
rugdringen van de werkloosheid zijn deze maatre
gelen echter van cruciaal belang. In afwachting 
van de reeds eerder genoemde meerjarenraming 
kan thans een voorlopige rekenkundige indicatie 
worden gegeven van de volgende maatregelen 
en ontwikkelingen: 

Een algemene arbeidsduurverkorting van jaar
lijks 2,5%. In totaal wordt derhalve 10% alge
mene arbeidsduurverkorting doorgevoerd; 
daarbij veronderstellen wij, dat in 1986 een 
gemiddelde arbeidsduur van 36 uur is bereikt 
(1990: 32-urige werkweek). De in de bereke
ning veronderstelde herbezetting bedraagt in 
de marktsector minimaal 50%; in de collectie
ve sector 100%. 
Deze herbezetting zal wel met onderlinge ver
schuivingen worden gerealiseerd; de vergrij
zing bij voorbeeld noodzaakt tot een herbezet
ting van meer dan 100% in de sector van het 
ouderenbeleid. Per saldo vindt hierdoor der
halve een toename van het totale arbeidsvolu
me plaats, terwijl in andere sectoren met min
der dan 100% herbezetting kan worden vol
staan. (De vervanging van duurdere arbeids
uren door nieuwkomers kan overigens tot een 
besparing van circa 0,5 miljard leiden in de 
collectieve sector.) Na aftrek van de werkgele
genheidseffecten van de bezuinigingen 
(-20.000) en de door het CPB aangenomen 
negatieve trend bij de zelfstandigen (- 10.000) 
resulteert uit de combinatie van de veronder
stelde economische groei en arbeidsduurver
korting rekenkundig een toename van de werk
gelegenheid met 264.000 
Deeltijdarbeid wordt op grote schaal bevor
derd; er treedt een voortgaande autonome 
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groei van het aantal personen dat in deeltijd 
werkt op van circa 60.000 per jaar, waardoor 
een effect op de werkloosheid (en werkzame 
personen) optreedt van circa 30.000 per jaar. 
Over de gehele periode is het autonome effect 
van de groei van het aantal deeltijdwerkers 
een vermindering van de werkloosheid met 
120.000. Door de maatregelen die worden 
voorgesteld in dit programma wordt dit met 
50% verhoogd, waardoor per saldo een effect 
van 180.000 optreedt, d.w.z. een verbetering 
van 60.000 t.o.v. de huidige trend. 
Daarnaast leidt de autonome toename van de 
VUT (0,6% per jaar) onder de veronderstelde 
herbezettingspercentages tot een beperking 
van de werkloosheid met 65.000. 
Het beroepskwalificerend onderwijs wordt uit
gebreid, teneinde de aansluiting tussen onder
wijs en arbeidsmarkt te verbeteren . Dit leidt 
tot 45.000 arbeidscontractanten in 1990, waar
bij de gecontracteerde arbeid geheel uit stage
plaatsen bestaat. 
De nu lopende werkgelegenheidsplannen van 
overheid en bedrijfsleven ten behoeve van 
langdurig werklozen en jongeren worden uit
gebreid . Een groter deel van de groep langdu
rig werklozen (nu circa 260.000 personen) kan 
hierdoor worden bereikt. Verondersteld wordt 
dat in 199065.000 personen meer deelnemen . 

De mate waarin elk van de veronderstelde ont
wikkelingen en maatregelen feitelijk het hierbo
ven berekende effect hebben is uiteraard in sterke 
mate afhankelijk van enerzijds de wijze waarop zij 
de werking van de economie beïnvloeden en an
derzijds van de medewerking van werkgevers en 
werknemers. 

Bij iedere daling van de werkloosheid met 
50.000 personen kan de premiedruk telkens dalen 
met 0,3% van het NNI en verbetert het overheids
budget met 350 miljoen gulden in vergelijking tot 
de eerdere berekeningen in deze paragraaf. Deze 
ruimte, die overigens beperkt wordt door de kos
ten van o.a. de scholingsprogramma's, zou als 
volgt kunnen worden aangewend : 
1. ruimte voor het arbeidsintensiever maken van 

de produktie; 
2. koopkrachtverbetering, met name voor de 

laagste inkomens ; 
3. verbetering uitkeringen tot 75%; 
4. verdere reductie van het financieringstekort . 

Dezelfde volgorde geldt ook, als we er feitelijk 
in slagen de economische groei, met inschakeling 
van meer mensen , te verhogen boven de 2%. Inzet 
van middelen moet dan ook vooral beoordeeld 
worden in het licht van hun effect op groei en 
werkgelegen heid . 

Deze financiële toelichting - die niet is behan
deld door het congres en dus geen onderdeel 
uitmaakt van het verkiezingsprogram - is opge
steld in augustus 1985 en vormde een eerste ver
kenning van het kader waarbinnen het (ontwerp-) 
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verkiezingsprogram moest worden bezien . 
Door het ontbreken van harde financiële gege
vens kon en kan de raming niet anders dan voor
lopig zijn, daardoor moet niet uitgesloten worden 
dat nieuwe gegevens t.Z.t. bijstelling van de ra
ming noodzakelijk maken . 
De nu bekende gegevens maken echter duidelijk 
dat voor het bereiken van de belangrijkste doel
stellingen, werkgelegenheid en koopkrachtverbe
tering, een grotere economische groei en een 
grootscheepse herverdeling van arbeid, broodno
dig zijn . 

Bij deze becijfering van het CPB is uitgegaan 
van de veronderstelling dat de contractlonen 
(excl. incidenteel) stijgen met gemiddeld 1,5% per 
jaar hetgeen mede voortvloeit uit de veronderstel
de financiering van ATV met 2,5% uit de loonruim
te. 
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In de politiek moeten dagelijks beslissingen wor
den genomen. Zij die daartoe zijn geroepen, moe
ten dan wel weten waar het op aankomt. Wat is 
nu goed en wat is nu fout? Waar zijn we voor en 
waar zijn we tegen? 
We hebben een wegwijzer nodig. Een kompas. De 
Bijbel, het gezaghebbende en betrouwbare 
Woord van God leert ons zowel voor het persoon
lijke als voor het maatschappelijke leven te onder
scheiden tussen goed en kwaad, wat juist is en 
onjuist. De Bijbel geeft niet voor elk vraagstuk een 
pasklare oplossing. De Bijbel leert ons wel in lief
de en fijngevoeligheid te onderscheiden waar het 
echt op aan komt. Gehoorzaamheid aan God is 
het begin van de wijsheid, die we allemaal nodig 
hebben . Daarmee start het permanente leerpro
ces om waarheden en leugens uit elkaarte houden. 
Dat is waar het op aan komt! 
De RPF acht het van fundamentele betekenis voor 
het politieke werk, dat het beleid van de overheid 
wordt onderworpen aan de Bijbelse normen. In 
onze tijd komt daarvan praktisch niets terecht. 
Meer en meer laten we ons leiden door eigen 
inzichten en menselijke opvattingen. Dat is een 
fatale ontwikkeling . Vanzelfsprekend is de mening 
van elk mens belangrijk en is het goed daaraan 
ruime aandacht te schenken. Het is echter onjuist 
te menen, dat volgens democratische maatstaven 
een meerderheid van de-helft-pi us-één bepaalt 
wat goed is voor mens en samenleving . Dat leidt 
tot willekeur en chaos. 
Er zijn gelukkig andere maatstaven. Met elkaar, 
zowel overheid als volk moeten we naar de bron , 
waaruit ons waarachtig welzijn valt te putten . Ver
trouw op de Heere met uw ganse hart en steun 
op uw eigen inzichten niet, zo waarschuwt de 
Spreukendichter. 
Wie de wil van God doet, is wijs. Hij bouwt op 
degelijke grondslag . Dat is de les, die we allemaal 
telkens moeten leren. Ook in de RPF. AI te vaak 
ervaren we onze eigen tekortkomingen. We voe
len ons allerminst boven anderen verheven. Het 
is zeker niet onze pretentie het allemaal haarfijn 
te weten . Het is echter wel onze hartelijke intentie 
om in gehoorzaamheid aan de Bijbel onze stand
punten te bepalen en onze beslissingen te nemen. 
In een tijd van verwarring als de onze, die wordt 
getekend door massale afkeer van God en Zijn 
gebod, wijst de Heilige Schrift de weg naar een 
betere samenleving . Christenen mogen door ge-
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nade Bijbels licht verspreiden en de goede weg 
wijzen . In de eerste plaats om God de lof en eer 
te brengen en daarnaast om de mensheid natio
naal en internationaal te dienen . 

• Andere boodschap 

In de praktijk van onze tijd betekent dit, dat de RPF 
een andere boodschap heeft dan velen doorgaans 
aanbieden op de politieke markt. We zeggen het 
Groen van Prinsterer na: 'Tegen de Revolutie 
(weg met het gebod van God), het Evangelie!' Of 
anders gezegd: tegen de wetteloosheid en de 
normloosheid, gehoorzaamheid aan het gebod 
van God. Niet de wil van de mens is bepalend, 
maar wat God van ons eist. Het kan niet genoeg 
worden gezegd: politiek naar Bijbelse normen is 
het beste voor de mensheid vanwege de belofte 
die er is: doe dat, en leef! Het kiezen van die weg 
biedt werkelijk perspectief! 

De massale werkloosheid en de doorgaande 
wapenwedloop vormen in de politieke discussie 
van onze dagen de meest centrale thema's. Aan 
de grootste nood van onze samenleving wordt 
echter volledig voorbijgegaan, namelijk het nege
ren van wat God van elk mens vraagt. Het recht 
struikelt op straat. Het ongeboren en zelfs het 
geboren leven krijgt niet de rechtsbescherming 
die mag worden verwacht. De naam van God 
wordt in het publieke leven gelasterd, zonder dat 
de overheid aanleiding ziet in te grijpen. In moreel 
opzicht wordt de mens anno 1986 van overheids
wege alle ruimte gelaten. Vrijheid , blijheid. Ieder 
mag zijn eigen regels stellen. 
Wie een opmerkzaam oor en oog heeft, kan de 
gevolgen van die verachting van God om zich 
heen constateren. Normvervaging neemt zekerhe
den weg en brengt de mens niet zelden in grote 
angst of moedeloosheid. De dreiging van een 
kernoorlog , de milieuvervuiling op wereldschaal, 
een torenhoge staatsschuld, maar ook de massale 
werkloosheid , ontwrichte gezinnen, eenzaamheid, 
groei van het aantal psychisch beschadigde men
sen, verslaving aan alcohol en drugs, abortus pro
vocatus, verlies aan levensmoed, euthanasie en 
stijging van het aantal zelfmoorden zijn uitwassen 
die het gevolg zijn van het loslaten van de Bijbelse 
normen. 
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• 2 Geestelijke vrijheid 

En daarbij lijkt het niet te blijven. Het verlaten van 
God en Zijn geboden groeit door tot haat tegen 
allen die God niet alleen in het persoonlijke, maar 
ook in het publieke leven waarachtig willen die
nen. Met een op handen zijnde wet Gelijke Behan
deling lijkt er gewerkt te worden aan het onmoge
lijk maken van Bijbelse gehoorzaamheid in het 
politieke en maatschappelijke leven. De geestelij
ke vrijheid staat heel concreet op het spel. Dat is 
hoogst verontrustend en de RPF zal geen kans 
voorbij mogen laten gaan die ontwikkeling met 
kracht te bestrijden. Het gaat daarbij niet om de 
krampachtige verdediging van eigen belangen, 
maar om die van de gehele samenleving . Met 
Soltzjenytsin kan worden gezegd, dat het negeren 
van de levende God de grootste dreiging is voor 
de mensheid in de 20ste eeuw. Het kàn anders! 
Het moet anders! Er is perspectief als we de gebo
den van God wel serieus nemen. De RPF wil in 
haar politieke arbeid in de komende jaren daaraan 
uiting proberen te geven. 

• 3 Geen koerswijziging 

In de afgelopen kabinetsperiode is er zonder twij 
fel zeer verdienstelijk werk gedaan om in finan
cieel en economisch opzicht orde op zaken te stel
len . De RPF heeft vele, op zich niet zo plezierige, 
maar wel noodzakelijke herstelmaatregelen ge
steund. Toch heeft het kabinet van CDA en VVD 
ondanks aandringen van de RPF geen fundamen
tele koerswijziging ingezet. Sterker, het proces 
van ontkerstening in de wetgeving is met kracht 
voortgezet. Veel wat nog aan Bijbelse normering 
doet denken, wordt weggepoetst. De overheid 
staat niet pal voor de bescherming van het men
selijk leven . Het gezin wordt niet gezien als de 
hoeksteen van de samenleving. Er wordt geen 
serieuze poging gedaan tot herstel van gezonde 
gezagsrelaties en de overheid treedt veel te tole
rant op tegen crimineel gedrag en vandalisme. 

Het kabinet-Lubbers is evenmin toegekomen 
aan een zo noodzakelijke herijking van de taken 
die de overheid uitvoert. Er is namelijk een veel te 
grote overheidbemoeienis . De taak van de over
heid is per definitie beperkt. Het beleid van de 
overheid moet er voor alles op gericht zijn het 
individu persoonlijk en in de verbanden waarin 
hij leeft zoals gezin, kerk, school en bedrijf tot 
optimale ontplooiing te laten komen. 
De overheid moet zich niet mengen in die verban
den, omdat ze op die manier tussen de mens en 
God in zou staan, en aldus tekort doen aan de 
persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God 
de Here. Een veel sterker accent op die eigen ver
antwoordelijkheid van elke burger voor zichzelf 
en voor anderen die aan zijn hoede zijn toever
trouwd, is van essentiële betekenis voor een ver
antwoorde samenleving. Dat is waar het op aan
komt. 
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• 4 Radicale verandering 

De RPF is ervan overtuigd, dat er een radicale 
verandering in onze maatschappij moet worden 
doorgevoerd . Christenen mogen daaraan werken; 
zij kennen het geheim hoe een dergelijke grondige 
verandering in gang gezet kan worden: doen wat 
God van ons vraagt, brengt zegen. Die belofte 
geldt alle mensen . 
Die boodschap moeten christenen in de politiek 
in alle helderheid uitdragen. Het politieke optre
den van christenen kan en mag niet worden gete
kend door vrijblijvendheid, maar moet profetisch 
getuigend van karakter zijn: De wetten van God, 
die goed zijn voor alle mensen, moeten uitgangs
punt van beleid zijn en blijven! 
Die erkenning is de grondtoon van het verkie
zingsprogramma van de RPF voor de periode 
1986/1990; het wil duidelijk maken waar het op 
aankomt in het overheidsbeleid . De RPF wil zich 
daarbij laten leiden door de Bijbel, een betrouw
baar kompas. Zij wil niemand een mening opdrin
gen, maar werkt wel met het hartelijk verlangen 
dat we gaan zien waar het echt op aankomt : Bij
bels verantwoord beleid . Voor alles zal het over
heidsbeleid genormeerd moeten worden aan de 
wet van God. Het zal ons tot zegen zijn in lengte 
van jaren! 
Vanuit deze visie mogen de volgende tien punten 
als kenmerkend worden gezien voor de RPF-poli
tiek in de komende kabinetsperiod : 

voor behoud van de vrijheid God te dienen ; 
voor bescherming van het leven; 
voor het gezin als hoeksteen van de samenle
ving; 
voor effectieve hulp aan de verre naasten; 
voor behoud van vrede en veiligheid; 
voor meer werkgelegenheid; 
voor een leefbaar milieu; 
voor gezond financieel overheidsbeleid; 
voor rechtsbescherming van zwakkeren; 
voor harde bestrijding van drugshandel. 
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• 5 UITGANGSPUNT 

De voornaamste taak van de overheid als dienares 
van God is het handhaven van het recht en het 
beschermen van de burger. Waar vrede en ge
rechtigheid in elkaar opgaan, zal trouw uit de aar
de opbloeien en zal recht van de hemel neerdalen. 
De Here God zal dan naar Zijn belofte zegen ge
ven. De psalmist leert het ons. Gelet op de zondi
ge aard van de mens zijn er wetten nodig, om de 
bandeloosheid te beteugelen en het gezag te 
handhaven. 

SITUATIE 

Onze tijd wordt getekent door afnemend respect 
voor gezag, dat God in diverse verbanden boven 
ons heeft gesteld . De overheid bevordert dat pro
ces zelfs. Te denken valt aan de uitholling van het 
ouderlijke gezag. Menige wet wordt massaal over
treden en de overheid faalt op fundamentele wijze 
bij de bescherming van de burger, nu het mense
lijk leven niet langer vanaf het prilste begin tot de 
laatste ademtocht absolute rechtsbescherming 
heeft. Abortus provocatus is wettelijk toegestaan 
en de euthanasiewetgeving wordt op steeds gro
ter schaal ontkracht. Het wegvagen van normen 
en waarden, ontleend aan het gezaghebbend 
Woord van God, leidt tot vele, niet zelden beang
stigende ontsporingen. Criminaliteit en vandalis
me nemen sterk toe. De natie tot schande en last. 
Openlijk blijkt dat de mens van nature niet van 
goeden wille is, maar juist geneigd tot allerlei 
kwaad. Van de overheid mag worden gevraagd, 
dat ze rechtvaardig en zo nodig met harde hand 
optreedt, zodat het rechtsgevoel van de inwoners 
niet wordt geschaad. De overheid is hoedster van 
het recht en daarom wreekster van het kwaad. 
Intensiever optreden van justitie en politie moet 
de roep om burgerwachten, waarbij de burger 
zelf de bescherming van lijf en goed ter hand 
neemt, doen verstommen. 

Dat alles brengt de RPF tot de volgende actiepun
ten: 

• 6 Grondwet 

1.1 De grondwet dient een preambule (aanhef) 
te krijgen, waarin tot uitdrukking komt, dat de 
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Waar het op aan komt 
in wet- en regelgeving 

overheid in dienst staat van God, omdat zij aan 
Hem haar gezag ontleent. Dat het erom gaat Hem 
te dienen en lof te brengen. Uitwerking van het 
discriminatieverbod (artikel 1) mag niet leiden tot 
inbreuk op de grondwettelijke vrijheden, die in de 
klassieke grondrechten tot uitdrukking zijn ge
bracht en dient alle ruimte te bieden om te leven 
en te handelen overeenkomstig het Woord van 
God. 
Sociale grondrechten zijn inhoudelijk onderge
schikt aan de klassieke grondrechten, waaraan de 
burger vrijheden tegenover de overheid ontleent. 
Ook bij de uitwerking van de sociale grondrechten 
dient grensoverschrijding van de overheidstaak 
te worden voorkomen en de verantwoordelijkheid 
van de burger en van de onderscheiden samenle
vingsverbanden te worden gewaarborgd en gesti
muleerd. 
De herziening van de artikelen over defensie en 
onderwijs vereist uiterste zorgvuldigheid. Het de
fensie-artikel dient uit te gaan van de zwaard
macht van de overheid. Het onderwijsartikel moet 
de huidige vrijheid van richting, stichting en in
richting onverkort garanderen evenals de finan
ciële gelijkstelling. 
Het verdient overweging de zittingsduur van bei
de Kamers der Staten-Generaal te verlengen tot 
vijf jaar. 
In artikel 114 dient tot uitdrukking te komen, dat 
de overheid naar Bijbels gebod als Gods dienares 
bevoegd is de doodstraf op te leggen voor over
tuigend en onomstotelijk bewezen zware levens
delicten. 

• 7 Gelijke behandeling 

1.2 Kenmerk van de rechtsstaat is bescherming 
van de vrijheden en rechten van de burger. Daar
onder neemt de vrijheid van godsdienst een we
zenlijke plaats in. De gedachte dat de verkondi
ging van het Woord van God en een handel en 
wandel in overeenstemming met dat Woord in de 
diverse samenlevingsverbanden discriminatie 
zou inhouden, is volstrekt misplaatst. Een voorstel 
tot een wet Gelijke Behandeling in de geest van 
het voorontwerp van 1981 is onaanvaardbaar, 
omdat een dergelijke wet inbreuk maakt op 
grondwettelijke vrijheden en bovenal de rechten 
en vrijheden van christenen om te leven overeen
komstig Gods Woord wezenlijk worden aangetast. 
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Het intitiatiefvoorstel van de VVD moet om dezelf
de redenen worden afgewezen. 
Een anti-discriminatie-wet is voorts ongewenst 
en overbodig daar de huidige wettelijke mogelijk
heden toereikend zijn om echte discriminatie te
gen te gaan . Mocht de anti-discriminatie-wet er 
niettemin komen, dan dient zij de grondwettelijke 
vrijheden van godsdienst, van onderwijs, van me
ningsuiting en van vereniging en vergadering 
onverlet te laten . De identiteit van alle christelijke 
scholen, instellingen en organisaties verdient on
voorwaardelijke bescherming . Christelijke organi
saties en instellingen zou anders een atheïstische 
of een anti-christelijke moraal worden opgelegd, 
waardoor christenen in naam van de gelijkheid 
zouden worden gediscrimineerd. 

• 8 Discriminatie, gewetensbezwaren 

1.3 Werkelijke discriminatie, in de zin van onge
rechtvaardigde achterstelling, dient te worden 
bestreden . Daarbij is te denken aan vernedering 
van medeburgers wegens ras, etnische of natio
nale afkomst, geaardheid of persoonlijke overtui
ging. Op de Bijbel gegronde gewetensbezwaren, 
bijvoorbeeld bij de uitoefening van het beroep 
van medicus en verpleegkundige, moeten in alle 
vrijheid tot gelding kunnen worden gebracht. Ver
lies van posities of het uitsluiten van een beroep 
of opleiding mogen nooit het gevolg zijn, als ie
mand om des gewetens wil weigert medewerking 
te verlenen aan praktijken die in strijd zijn met het 
gebod van God. 

• 9 Troonrede 

1.4 In de troonrede moet de verantwoordelijk
heid van de overheid jegens God worden erkend . 
Zij dient met een bede, waarin de afhankelijkheid 
van Hem wordt beleden, te worden beëindigd . 

• 10 Vreemdelingen, vluchtelingen 

1.5 De Bijbel verplicht ons zorg te dragen voor 
de ingezetenen van buitenlandse afkomst. Gezien 
de bevolkingsdichtheid van ons land is er alle 
reden tot het huidige restrictieve toelatingsbeleid. 
Vluchtelingen die terroristisch geweld hebben 
bedreven tegen het wettig gezag in hun land, mo
gen niet worden toegelaten . 
Terugkeer van vreemdelingen zoals gastarbeiders 
naar hun vaderland op basis van vrijwilligheid 
verdient sterke stimulering, met name in het kader 
van ontwikkelingssamenwerking. 

• 11 Minderhedenbeleid 

1.6 Personen uit etnische en culturele minder
heidsgroepen die zich permanent in Nederland 
willen vestigen, dienen in de Nederlandse samen
leving te integreren, onze wetgeving te respecte-
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ren en zich dienovereenkomstig te gedragen . 
Voorzieningen ten behoeve van minderheden die
nen mede om dit te bevorderen primair gericht te 
zijn op beheersing van de Nederlandse taal en 
inzicht in de maatschappelijke structuren. 
Stimulering van culturele en maatschappelijke 
voorzieningen mag geen verkapte subsidiëring 
van gebedshuizen e.d. inhouden . 

• 12 Huwelijk en gezin 

1.7 Huwelijk en gezin vormen de pijlers van onze 
samenleving. Het zijn instellingen van God met 
een eigen karakter en gezagsstructuur en gericht 
op de instandhouding van de bevolking . Het gezin 
is de plaats waar kinderen zich harmonieus kun
nen ontwikkelen . De overheid zal in wetgeving en 
beleid moeten blijven uitgaan van het monogame 
huwelijk als een (rechts)verbintenis tussen man 
en vrouw voor de duur van het leven . Het streven 
naar een wettelijke/feitelijke gelijkstelling van het 
ongehuwd samenwonen (concubinaat) en andere 
samenlevingsvormen met de huwelijkse staat 
moet volstrekt worden afgewezen . Dat geldt even
zeer voor een beleid, waarbij - in naam van de 
emancipatie van de vrouw - de fundamentele 
betekenis van huwelijk en gezin voor de samenle
ving en de positie van de vrouw in het gezin wor
den ondergraven. 
1.8 De unieke betekenis van huwelijk en gezin 
dient tot uitdrukking te komen op onderscheidene 
beleidsterreinen, waar thans systematische finan
ciële bevoordeling van buitenrechtelijke samenle
vingsvormen bestaat. Kunstmatige inseminatie 
met donor-sperma (KID) dient te worden be
schouwd als een inbreuk op het huwelijk; de over
heid moet er op toezien dat instellingen hieraan 
hun bemiddeling onthouden . 
Bewust ongehuwd ouderschap en zgn . draag
moederschap ondermijnen het wettig huwelijk. 
Het eerste dient dan ook zoveel mogelijk te wor
den ontmoedigd, het tweede wettelijk te worden 
verboden. Experimenten met embryo's dienen 
wettelijk te worden verboden, omdat de mens 
geschapen is naar het beeld van God. 

• 13 Echtscheiding 

1.9 Het wettelijk huwelijk wordt ten overstaan 
van de overheid gesloten voor het leven . Over
heid en rechterlijke macht hebben de taak huwe
lijkspartners ook bij een conflict te wijzen op hun 
blijvende wederzijdse plichten. De mogelijkheden 
tot het ontbinden van het huwelijk moeten wor
den beperkt en in ieder geval dienen strengere 
toetsingscriteria in de huidige echtscheidingswet
geving te worden opgenomen. Het huidige beleid 
veroorzaakt grote immateriële en materiële scha
de. 
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• 14 Alimentatie 

1.10 Wettelijke beperking van de alimentatie
duur moet worden voorkomen . Beperking zou 
bovendien kunnen leiden tot hogere kosten voor 
de samenleving . 

• 15 Ouderlijke macht 

1.11 Ouders (gezagdragers) hebben een van 
God gegeven eigen verantwoordelijkheid voor de 
verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze 
taak kan in principe niet door de overheid of der
den worden overgenomen. 
Indien er zich tussen ouders en kinderen conflict
situaties voordoen, zal steeds herstel van de ge
zinsrelatie voorop moeten staan. Elke vorm van 
hulpverlening zal naar dit uiteindelijke doel moe
ten toewerken. 
Instanties die jongeren hulp verlenen, maar dit 
uitgangspunt niet onderschrijven (te denken valt 
aan JAC, Release en Sosjale Joenit) moet subsidie 
worden onthouden . 
In geval van plaatsing buiten het gezin dient ditte 
geschieden zo dicht mogelijk bij huis in de eigen 
regio, mits de regio die hulpverlening kan ver
schaffen die aansluit bij de levensovertuiging van 
de ouders en het kind . 
Het is on(te)recht als ouders gedwongen worden 
een bijdrage te betalen ten behoeve van kinderen 
voor hulp waar ze op principiële gronden niet 
achter kunnen staan. In dergelijke gevallen mag 
het ministerie evenmin tot betaling overgaan. 
Gebruikmaking van de maatregel 'onder-toezicht
stelling' is in zo'n situatie onwettig . 
Minderjarigen moet een zelfstandig recht tot pro
cederen worden onthouden. 

• 16 Kinderbescherming 

1.12 Als op vrijwillige basis problemen met jon
geren niet kunnen worden opgelost, kan het ne
men van verdergaande maatregelen noodzakelijk 
zijn . De Raden voor de kinderbescherming kunnen 
in zo'n situatie gedwongen zijn op te treden, maar 
dienen hun taak zeer strikt op te vatten (conform 
artikel 246 Burgerlijk Wetboek over de ouderlijke 
macht) . 
Voorkomen moet worden, dat ouders het idee 
krijgen rechteloos te zijn. De Raden moeten het 
opgroeien van jeugdigen in eigen gezinsverband 
als wezenlijk bestanddeel zien van het welzijn van 
de minderjarige, dat zij dienen te bevorderen. 
Herstel van gezinsrelaties dient naar Bijbels ge
bod en in navolging van het Europees Verdrag 
boven het privé-leven te worden gesteld . 
De samenstelling van de Raden moet een redelij
ke afspiegeling zijn van de maatschappelijke ver
houdingen. 
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• 17 Adoptie 

1.13 De mogelijkheid tot adopteren van kinderen 
worden voorbehouden aan echtparen. Er dient 
een wetgeving te komen, die het juridisch moge
lijk maakt dat ongehuwde vrouwen al in het begin 
van de zwangerschap ten behoeve van adoptief 
ouders volledig afstand doen van het gezag over 
het leven dat is verwekt, als daarmee een abortus 
provocatus wordt voorkomen. 
Bij het doen van afstand mag degene die afstand 
doet een profielschets tekenen van de gewenste 
ouders, waarmee bij plaatsing rekening moet 
worden gehouden . 
Tot kort na de bevalling moet afstand doen her
roepen kunnen worden . 
Een spoedige totstandkoming van wetgeving in 
zake de adoptie van buitenlandse kinderen is ge
wenst. Deze adoptie dient met goede waarborgen 
te worden omgeven, waarbij het belang van het 
kind centraal moet blijven staan. Illegale adoptie 
is een vorm van mensenhandel, die met kracht 
moet worden bestreden. 

• 18 Pleeg zorg 

1.14 Een statuut voor de Pleegzorg is wenselijk. 
Het statuut moet rechten en plichten van alle be
trokkenen vastleggen en moet dienen als basis 
voor een overeenkomst tussen de ouders, pleeg
ouders, begeleiders en zo mogelijk het kind . Nale
ving van het statuut moet als subsidievoorwaarde 
gelden. Herstel van de ouder-kind-relatie dient 
ook in dezen voorop te staan. 

• 19 Voorlichting 

1.15 Voorzover de overheid betrokken is bij 
voorlichting aan kinderen over sexualiteit dient 
deze te voldoen aan richtlijnen van deugdelijk
heid. Deze richtlijnen moeten voorzien in een te
rugwijzing naar de primaire voorlichtingstaak van 
de ouders en voldoen aan de minimum-eis, dat 
de gegeven voorlichting zowel de geestelijke als 
de biologische aspecten van de geslachtelijkheid 
belicht. Verder dient de voorlichting geheel uit te 
gaan van sexuele beleving binnen het wettig hu
welijk, overeenkomstig de door God gestelde nor
men. 
De overheid dient aan hulpverlenings- en voor
lichtingsorganen op het terrein van huwelijk, ge
zinsvorming en kinderbescherming richtlijnen te 
verstrekken, die met het vorenstaande in overeen
stemming zijn. 

• 20 Bescherming leven 

1.16 Alle menselijk leven (geboren, dan wel on
geboren) verdient absolute bescherming van de 
overheid. Ongeacht de wetgeving blijft het uitvoe
ren van abortus provocatus alleen gerechtvaar-
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digd, als op streng medische indicatie is vastge
steld dat de vrouw in levensgevaar verkeert ten
gevolge van de zwangerschap of als de vrucht 
dood blijkt te zijn. Het stellen van het recht op 
leniging van nood van de vrouw tegenover het 
recht op bescherming van het ongeboren leven 
moet worden afgewezen . 
De wettelijke bescherming van het ongeboren 
leven moet worden hersteld. Financiering van 
abortus provocatus uit gemeenschapsgelden is 
onaanvaardbaar. 
1.17 Vrouwen die ongewenst zwanger zijn, dient 
verantwoorde hulp te worden geboden. Instanties 
en verenigingen die zich beijveren het leven te 
beschermen en zich het lot van de ongeborenen 
en de aanstaande ouders aantrekken, hebben 
recht op ruime aandacht in de overheidsvoorlich
ting en financiële steun. 

• 21 Euthanasie 

1.18 Euthanasie is in een rechtsstaat ontoelaat
baar. Het zogenaamde zelfbeschikkingsrecht van 
de mens is in strijd met de Bijbel en het is in geen 
enkel volkenrechtelijk document geproclameerd. 
De strafwet merkt euthanasie en hulp bij zelf
moord dan ook terecht aan als misdrijven. 
Het meerderheidsvoorstel van de staatscommis
sie euthanasie en het intitiatief-wetsvoorstel van 
D'66 om euthanasie onder strikte voorwaarden 
toe te staan, zijn mensbedreigend en verwerpelijk. 
In principe geldt hetzelfde voor het proefvoorstel 
dat het kabinet heeft ingediend. 
De overheid is schuldig als zij toelaat dat de pu
blieke opinie wordt rijpgemaakt voor aanvaarding 
van euthanasie. Dat geldt te meer als het Open
baar Ministerie in haar beleid aanvaarding van 
euthanasie stimuleert. Organisaties die daadwer
kelijke euthanasie en hulp bij zelfmoord propage
ren en deze misdrijven stimuleren, moeten door 
de rechter worden ontbonden en in elk geval wor
den uitgesloten van elke vorm van overheids
steun . 

De grens tussen verantwoord medisch hande
len en het begaan van een misdrijf tegen het leven 
dient duidelijk te worden gemarkeerd . Onder de 
erkenning van de grote nood waarin zwaar lijden
den verkeren, dient echte hulp te worden gebo
den. Het is de verantwoordelijkheid van medici en 
pastores het leed te verzachten en de waarde van 
het leven duidelijk te maken. Het terugtreden van 
medici wanneer een stervensproces is ingezet, 
mag niet als euthanasie worden aangemerkt, om
dat het niet tot de bevoegdheid van de medicus 
behoort het stervensproces te verlengen. 

• 22 Openbare eerbaarheid 

1.19 Het is de plicht van de wetgever de openba
re eerbaarheid te bevorderen en het zedelijk 
normbesef van de burgers krachtig te stimuleren. 
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Ten onrechte zijn de laatste jaren vele sporen van 
christelijk normbesef uit onze wetgeving verwij
derd met een beroep op gewijzigde opvattingen 
in de samenleving. De Bijbel geeft aan wat beta
melijk is, niet de meerderheid van het volk stelt de 
normen vast. Het overheidsbeleid moet in die zin 
worden omgebogen. 
1.20 De geliberaliseerde wetgeving inzake por
nografie en naaktrecreatie vereist spoedige her
ziening. De rechter weet blijkbaar nauwelijks raad 
met het begrip 'aanstoot voor de eerbaarheid'. Dit 
vraagt van de wetgever duidelijke normen met 
betrekking tot uitingen, die afbreuk doen aan de 
mens als beelddrager van God en sexuele uitspat
tingen bevorderen . 
De overheid is gehouden een slagvaardig en doel
treffend beleid te voeren tegen de prostitutie, por
nobioscopen, sexshops, sexvideotheken en de 
daaraan verbonden criminele subcultuur. Op het 
vervaardigen en verkopen van pornolectuur en 
met name kinderporno, moeten zware straffen 
staan. 

• 23 Pedofilie 

1.21 Sexuele omgang van volwassenen met 
minderjarige kinderen dient strafbaar te blijven. 

• 24 Openbare orde en gezag 

1.22 Gezagshandhaving is een primaire en ex
clusieve overheidstaak. De wetten behoren tot 
gelding te worden gebracht. Daarom is de groei 
van het aantal beleidssepots door het Openbaar 
Ministerie uitermate verontrustend en niet zelden 
demotiverend voor de politie. Niet de waan-van
de-dag of de capaciteit van het justitieapparaat, 
maar alleen het algemeen belang mag de 'oppor
tuniteit' van de strafvervolging bepalen. 
1.23 De schrikbarend toenemende criminaliteit 
vereist een doeltreffend overheidoptreden. De 
schade aan personen en bezittingen (o.a. winkels) 
heeft onaanvaardbare vormen aangenomen. Be
strijding van grote èn kleine criminaliteit dient 
hoge prioriteit te krijgen bij het politie-optreden. 
Door middel van geweld (bezettingen, kraakac
ties, blokkades etc.) wordt het recht in eigen hand 
genomen en het wettige gezag ondermijnd. Bur
gerlijke ongehoorzaamheid, zoals die zich in onze 
dagen voordoet, is onaanvaardbaar. Ze kan leiden 
tot een ernstige bedreiging van de rechten en 
vrijheden van anderen en zelfs tot ontbinding van 
de staat als rechtsgemeenschap. 

• 25 Straffen 

1.24 Bestraffing van wetsovertreders heeft een 
drieledige doelstelling : vergelding voor begaan 
onrecht, heropvoeding van de overtreder en be
scherming van de samenleving . Op grond van de 
Bijbel is het ontoelaatbaar één element (de vergel-

RPF: 21-25 



ding) naar de achtergrond te verdringen. 
Gevangenisstraf is niet de enige en in veel geval
len evenmin de aangewezen sanctie. Naast geld
boetes verdienen ook 'alternatieve' straffen zoals 
dienstverlening aandacht, zeker als die zichtbaar 
verband hebben met de aard van het delict b.v. 
vandalisme. 
De dienstverlening zal echter als sanctie opgeno
men dienen te worden in het wetboek van straf
recht. De mogelijkheid tot het opleggen van deze 
straf dient voorbehouden te worden aan de rech
ter evenals dit b.v. bij gevangenisstraf het geval is . 
1.25 Slachtofferhulp dient meer aandacht te krij 
gen van justitie en politie. Zij die buiten hun 
schuld slachtoffer worden van een verkeersonge
val ofvan criminele handel ingen moeten worden 
voorgelicht over de mogelijkheden en rechtsgang, 
die hun ten dienste staan om hun recht, schade
vergoeding of wat dies meer zij te kunnen verkrij 
gen. 
1.26 Lacunes in de strafwet leiden tot ongewen
ste improvisatie door de rechter (rechtsvinding). 
De wetgever heeft de taak een actief beleid te 
ontwikkelen om die tekorten zo spoedig mogelijk 
weg te nemen. 

• 26 Personeel justitie 

1.27 De toenemende wetteloosheid die ook blijkt 
uit de schrikbare groei van de criminaliteit, bete
kent een ontoelaatbare werkdruk voor de mensen 
van de rechterlijke macht, het Openbaar Ministe
rie en de politie. Capaciteitstekorten ondermijnen 
de rechtsstaat . Reeds veel te lang is geaarzeld 
met aanzienlijke uitbreiding van deze personeels
korpsen. Binnen het beperkte overheidsbudget 
moeten daarvoor extra middelen worden vrijge
maakt. Tevens dient het tijdbeslag van admini
stratieve werkzaamheden drastisch te worden 
teruggedrongen door beperking van de bureau
cratie en de invoering van de automatisering. 
1.28 De capaciteit van gevangenissen en Huizen 
van Bewaring schiet schromelijk tekort om alle 
berechten en verdachten te huisvesten. Alles 
moet worden gedaan om op de korst mogelijke 
termijn die capaciteit aanzienlijk te vergroten, ook 
via provisorische aanpassing . Intussen is onder
brengen van twee gedetineerden in een cel aan
vaardbaar als tijdelijke oplossing . Bij nieuwbouw 
is een redelijke geografische spreiding gewenst. 

• 27 Drugs 

1.29 Import, doorvoer en handel in 'hard' en 
'soft' drugs vereist krachtige bestrijding, onder
meer door verzwaring van de strafmaat. Interna
tionale samenwerking is daarbij geboden . Het 
bezit van zowel 'hard' als 'soft ' drugs behoort in 
de strafrechtelijke sfeer te blijven . Een onder
scheid tussen drugs 'met een onaanvaardbaar 
risico' en andere gaat uit van een onderschatting 
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van de gevaren van 'soft' drugs en ontkent de 
verbanden tussen het gebruik van de verschillen
de middelen. Het maken van onderscheid moet 
dan ook worden afgewezen. 
1.30 De onaanvaardbare schade van drug- en 
overmatig drankgebruik voor zowel de verslaafde 
als de samenleving noopt tot een wettelijke rege
ling voor verplichte ontwenning. Deze regeling 
beschermt tevens de rechtspositie van de ver
slaafde, die verplicht wordt opgenomen in een 
ontwennings-i nstitu ut. 

• 28 Rechtsbescherming 

1.31 Het moeizame proces van deregulering 
neemt de noodzaak tot een goede rechtsbescher
ming van alle ingezetenen niet weg . De wetgeving 
zal dan ook moeten voorzien in een effectief en 
overzichtelijk stelsel van rechtsmiddelen tegen 
onrechtmatig optreden van de overheid . In dat 
kader moet vooral worden gewerkt aan het slui
tend maken van ons systeem van administratieve 
rechtspraak. 
1.32 De automatisering in hoog tempo binnen 
vele sectoren van de samenleving vereist 
slagvaardige wetgeving ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Regering en parlement 
dienen dan ook spoed te maken met totstandko
ming van wetten inzake persoonsregistratie en 
personeeladministratie. Daarin dient een verant
woorde afweg ing tussen de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en effectieve gegevens
verwerking tot stand te komen, waarbij burgerlijke 
rechten als bijvoorbeeld het eigendomsrecht blij 
ven gewaarborgd . Een landelijke koppeling van 
de persoonsregistratiesystemen moet worden 
verboden. 
1.33 Het instellen van een persoonlijke legitima
tieplicht verdient mede gelet op de open grenzen 
nader te worden onderzocht als daarmee crimina
liteit kan worden bestreden. 
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11 Waar het op aan komt 
bij bestuur en orde 

• 29 UITGANGSPUNT 

Een goed bestuur van het land is noodzakelijk om 
de burger de kans te geven zich te ontplooien 
naar de opdracht van Godswege. De overheid 
moet daartoe wetten en verordeningen uitvaardi
gen. Regelgeving mag echter niet ontaarden in 
regelzucht. De taak van de overheid is ten princi
pale beperkt van aard en voorwaardenscheppend 
in de uitwerking. Soms is overheidsingrijpen om
wille van het recht geboden, maar voor het overi
ge moeten de burger en de maatschappelijke or
ganisaties in eigen verantwoordelijkheid leven en 
handelen. Om noodzakelijke wetten en regels te 
kunnen handhaven beschikt de overheid over een 
politieapparaat, dat wetsovertreding opspoort en 
de openbare orde handhaaft. Gebruik van ge
weldsmiddelen is in noodgevallen gelegimiteerd. 
De politie - optredend in de naam van de overheid 
- heeft in tegenstelling tot de individuele burger 
naar Bijbels gebod beschikking over de zwaard
macht. 

SITUATIE 

In ons huidige bestuurlijk bestel voldoet het stel
sel van de drie bestuurslagen goed. Delegatie van 
rijkstaken naar lagere overheden, alsook privatise
ring kunnen op bepaalde terreinen wenselijk zijn 
om het takenpakket van de centrale overheid te 
verlichten . De rijksoverheid heeft echter wel te 
waken tegen rechtsongelijkheid. Waar het gaat 
om het handhaven van de rechtsorde staat de 
politie in onze tijd voor een bijzonder zware taak. 
In zowel financieel als personeel opzicht is ze 
daartoe op dit moment onvoldoende toegerust. 
Het welzijn van de burger is in niet onbelangrijke 
mate afhankelijk van een goed functionerend, 
bekwaam en gemotiveerd politiekorps. Het over
heidsbeleid moet daarin voorzien . 

Dat leidt de RPF tot de volgende actiepunten: 

• 30 Bestuur 

2.1 Het bestuur van ons land kent drie bestuurs
lagen : rijk, provincie en gemeente. Aan een vier
de bestuurslaag in de vorm van gewest- of ag
glomeratieraden is geen behoefte. Nog bestaande 
raden dienen te worden opgeheven. 
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• 31 Decentralisatie 

2.2 Om de afstand tussen bestuur en burger zo 
klein mogelijk te maken komt allereerst de ge
meente, pas daarna de provincie en tenslotte de 
rijksove rheid in aanmerking voor vervulling van 
bestuurstaken . In beginsel dient geen onder
scheid naar grootte tussen gemeenten te worden 
gemaakt. Overdracht van taken aan gemeenten of 
provincies moet gepaard gaan met toereikende 
financiële bijdragen en vermindering van het aan
tal rijksambtenaren. 
2.3 Het aantal al dan niet bij wet ingestelde ad
viesorganen van de regering moet verder worden 
verminderd , zodat de slagvaardigheid van de re
gering wordt bevorderd en kosten worden be
spaard. Betaalde adviesfuncties mogen in princi 
pe niet worden vervuld door personen die 65 jaar 
en ouder zijn. 
2.4 Gelet op de vertechnisering van de samenle
ving dient het parlement over technische bijstand 
van specifieke externe deskundigen te kunnen 
beschikken . 

• 32 Financiën binnenlands bestuur 

2.5 Verdeling van de middelen uit het Gemeen
te- en het Provinciefonds dient volgens zuivere 
maatstaven te geschieden . Onder erkenning van 
de problematiek van de grote steden dient te wor
den gewaakt voor bevoordeling van bijvoorbeeld 
de grote vier ten koste van de overige gemeenten, 
die toch ook hun eigen problemen kennen. 

• 33 Herindeling 

2.6 Ervaringen met grootschalige gemeentelijke 
herindelingen zijn bepaald niet overwegend posi
tief, zodat er alle reden is het toekomstige herin
delingsgebied beperkt van opzet te doen zijn . 
Gemeenten met tenminste 6.000 inwoners dienen 
in beginsel niet bij herindeling te worden betrok
ken . Toepassing van de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen verdient prioriteit boven herindeling . 
Handhaving van het aantal provincies op twaalf is 
aanvaardbaar, al blijven er goede redenen voor 
splitsing van Zuid-Holland. 
2.7 De grondwettelijke voorgeschreven benoe
ming van burgemeester en Commissarissen der 
Koningin bij Koninklijk Besluit verdraagt geen 
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verkapte vorm van verkiezing via vertrouwens
commissies. 
Het advies van zulke commissies laat de uiteinde
lijke beslissing door de Kroon onverlet. De onpar
tijdigheid van burgemeester en Commissarissen 
der Koningin is een waardevol element, dat be
scherming verdient. 

• 34 Zondagsrust 

2.8 Waar dat binnen het vermogen van de over
heid ligt, moet de rust op zondag, de dag des 
Heren worden bevorderd. Nationale evenemen
ten moeten niet op zondag worden gevierd. Bij 
militaire oefeningen en andere direct door de 
overheid te verrichten taken moet de zondag zo
veel mogelijk worden ontzien. 

• 35 Kiesrecht 

2.9 Grondwet en Kieswet hebben ten onrechte 
het kiesrecht voor de gemeenteraad losgekoppeld 
van het Nederlandse staatsburgerschap. Naturali
satie is de aangewezen weg om volledige rechten 
en plichten in ons land te verwerven . 

• 36 Ambtenaren 

2.10 Er dient een zelfstandig arbeidsvoorwaar
denbeleid voor overheidspersoneel te komen . 
Een gezond financieel overheidsbeleid is daartoe 
voorwaarde. De ambtenarensalarissen mogen 
geen sluitpost op de begroting vormen . Bij het 
aanstellingsbeleid dienen kostwinners en vervol
gens jongeren voorrang te krijgen . 

• 37 Civiele verdediging 

2.11 Optimale bescherming van de burgers te
gen een aanval met atomaire, biologische of che
mische wapens behoort tot de elementaire taken 
van de overheid, Het budget voor de Civiele Ver
dediging is zodanig verkleind, dat betwijfeld moet 
worden of deze taak verantwoord kan worden 
uitgevoerd. Wanneer in de praktijk knelpunten 
blijken, moeten aanvullende middelen worden 
vrijgemaakt, onder andere voor meer oefengele
genheid. 

• 38 Politie 

2.12 De toenemende criminaliteit vraagt meer 
kwaliteit dan ooit van de opleiding , toerusting en 
begeleiding van politiemensen. 
In de honorering dienen de zwaarte van de functie 
en de omstandigheden waaronder moet worden 
gewerkt, volledig tot gelding te komen . Politie
ambtenaren hebben evenals iedere andere burger 
aanspraak op de vrijheid van godsdienst en poli
tieke overtuiging en mogen daarvan op gepaste 
wijze blijk geven . Gegeven opdrachten dienen 
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evenwel loyaal te worden uitgevoerd, ongeacht 
persoonlijke opvattingen over de politieke of 
maatschappelijke achtergrond van de situatie 
waarbij politie-ingrijpen noodzakelijk is. 
2.13 Het is wenselijk om te komen tot de benoe
ming van een staatssecretaris voor politie op het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarbij de 
minister van Binnenlandse Zaken coördinerend 
bewindsman van politie wordt. 
Door intensivering van de samenwerking tussen 
Rijks- en gemeentepolitie moet worden gestreefd 
naar optimalisering van het politieapparaat. Daar
door wordt een meer efficiënte inzet van de be
perkte mankracht mogelijk, hetgeen de ' pakkans' 
vergroot. 
Verhoging van de norm waarbij een gemeente 
een eigen politiekorps krijgt tot 40.000 inwoners 
is aanvaardbaar mits opheffing van een gemeen
telijk korps niet eerder plaatsvindt dan wanneer 
het inwoneraantal onder de 20.000 is gedaald . 
2.14 Hantering van het aantal woningen naast 
het aantal inwoners als norm voor de sterkte van 
een gemeentelijk politiekorps is aanvaardbaar. 
Door evenwel recreatiewoningen e.d. niet mee te 
tellen werkt deze maatregel vooral in het voordeel 
van grote steden en sterk in het nadeel van recrea
tie-gemeenten. Voor het extra politiewerk als ge
volg van het toerisme dient ruimere compensatie 
te worden verleend. 
2.15 Spoedige totstandkoming van een landelijk 
Alarmnummer voor omvangrijke rampen en grote 
misdrijven is thans dringend gewenst als onder
deel van de nieuwe rampbestrijdingsorganisatie. 

• 39 ARBO-wet 

2.16 De invoering van de Arbeidsomstandighe
denwet (ARBO-wet) mag bij overheidsinstellingen 
niet onevenredig achterblijven bij de invoering in 
het bedrijfsleven . 

RPF : 34-39 
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• 40 UITGANGSPUNT 

De mens is van Godswege geroepen op verant
woorde wijze met geld en goed, alsmede met 
eigen gaven en talenten om te gaan . Om die reden 
dienen overheid en bedrijfsleven een beleid te 
voeren dat die verantwoordelijkheid van de mens 
tegenover God recht doet. De taak van de over
heid daarbij is om recht en gerechtigheid te bevor
deren. Op positieve wijze moet ze de eigen verant
woordelijkheid van burgers (werkgevers en werk
nemers) jegens de Here God stimuleren. De zorg 
voor milieu en energie, en niet in het minst voor 
de medemens, zijn daarbij inbegrepen . 

SITUATIE 

In de huidige situatie kan de overheid het dragen 
van de eigen verantwoordelijkheid bevorderen 
door een verdere beperking van regelgeving (de
regulering) en door decentralisatie. Aldus schept 
ze ruimte voor creatief handelen en voor een nieu
we en flexibeler aanpak. Om die reden kan ook de 
overheveling van overheidsdiensten naar particu
liere instanties (privatisering) positief beoordeeld 
worden. Tegelijkertijd echter moet erop gewezen 
worden, dat de overheid - vanuit haar taak om 
recht en gerechtigheid te bevorderen - wel eens 
geroepen kan zijn om in te grijpen in economische 
processen of verbanden (bijvoorbeeld ter be
scherming van economische zwakkeren). Ter ver
betering van de werkgelegenheid dient het finan
cieringstekort verder te worden teruggedrongen 
tot ongeveer 4% van het nationaal inkomen in 
1990. Daardoor kan de rentevoet verder dalen en 
verkrijgt het bedrijfsleven meer ruimte tot nieuwe 
initiatieven. 
Vanuit de Bijbelse opdracht om de schepping te 
ontplooien, valt innovatie toe te juichen, mits die 
niet ten koste gaat van mens en milieu . De over
heid dient haar beleid te richten op dergelijke in
novatie. 

Dat leidt de RPF tot de volgende actiepunten: 

• 41 Economische orde 

3.1 De overheid dient zorg te dragen voor een 
economische orde, waarin recht en gerechtigheid 
heersen, zodat de mens zich optimaal kan ont-

360 

Waar het op aan komt 
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plooien naar Bijbels gebod. 
3.2 Teneinde recht te doen aan de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van de burger, dient de 
overheid voort te gaan met verdere beperking 
van de regelgeving (deregulering) en met decen
tralisatie. De burger dient door het overheidsbe
leid gestimuleerd te worden tot het op verant
woorde wijze omgaan met geld en goed. 
3.3 Het financieringstekort en de druk van de 
collectieve lasten dienen verder te worden ver
minderr 
Te dr .,Ken valt aan het versterkt afstoten van over
heidstaken door privatisering. Andere mogelijkhe
den zijn het sterk beperken van subsidies en het 
terugdringen van het aantal personen dat een 
bijstandsuitkering ontvangt. 
3.4 Nu het met de economie beter gaat en de 
rentevoet is gedaald, is het verantwoord om in 
beginsel af te zien van investeringssteun aan het 
bedrijfsleven. Overbruggingskredieten dienen 
slechts bij uitzondering te worden verleend. Aan
loopsubsidies voor met name kleinschalige on
dernemingen zijn wenselijk. 
Nadere regelgeving voor subsidies aan bedrijven 
is noodzakelijk, waarbij vooral gelet dient te wor
den op effectieve controle op de besteding van 
subsidies of leningen . 
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen zullen zo 
min mogelijk participeren met risicodragend kapi
taal. De rol van de Europese Investerings Bank 
met betrekking tot regionale projecten dient te 
worden geïntensiveerd. 

• 42 Innovatie 

3.5 Ter bevordering van voortgaande innovatie 
dient de overheid gerichte subsidies te verlenen 
aan onderwijsinstellingen. Aan bedrijven kunnen 
innovatie-leningen worden verstrekt ter financie
ring van onderzoek of investeringen. Adviescentra 
kunnen een belangrijke brugfunctie vervullen tus
sen onderzoekers en ondernemers. 
3.6 Gelet op de werkgelegenheidseffecten die
nen overheidsinvesteringen ten behoeve van in
frastructurele voorzieningen op peil te blijven. Te 
denken valt aan stadsvernieuwing, wegenonder
houd/-bouw, waterstaatkundige projecten, zoals 
de Markerwaard of het plan-Lievense ('Razende 
Bol' bij Den Helder), vaste oeververbinding Wes
terschelde. 
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3.7 Onderzocht dient te worden of aardgasbaten 
kunnen worden ingezet voor extra aflossingen 
van de staatsschuld. 
3.8 Handhaving van de koopkracht, ook voor 
mensen met de laagste inkomens, dient gepaard 
te gaan met verdere terugdringing van het loon
kostenniveau . De overheid dient er in het overleg 
met de sociale partners op toe te zien, dat beide 
doelstellingen gerealiseerd worden. 

• 43 Midden- en kleinbedrijf 

3.9 De overheid moet het onderzoek naar nieu
we financieringsvormen voor het midden- en 
kleinbedrijf stimuleren. Vooral zal gezocht moeten 
worden naar financieringsvormen, waarbij rente 
en aflossing afhankelijk zijn van het bedrijfsresul 
taat. 
3.10 In het fiscaal beleid met betrekking tot de 
zelfstandige ondernemer dient rekening te wor
den gehouden met het feit, dat het inkomen van 
deze ondernemer wordt aangewend voor zowel 
consumptie als investering en reservering. Daar
bij dient rekening te worden gehouden met de 
inkomenspositie van de meewerkende echtge
noot c.q. echtgenote. 
3.11 Er moet voor de detailhandel een samen
hangend geheel van dag- en avondonderwijs ko
men, dat is gericht op het verbeteren van het vak
manschap in de ambtelijke en dienstverlenende 
sectoren . 
3.12 Om de voorlichting te verbeteren dienen de 
vele advies- en voorlichtingsinstellingen ten be
hoeve van het midden- en kleinbedrijf te worden 
gebundeld. De uitbouw van regionale diensten
centra moet worden bevorderd. 
3.13 De overheid zal de start van nieuwe bedrij
ven en daarmee verbonden arbeidsplaatsen moe
ten bevorderen door het verlenen van aanloop
subsidies dan wel fiscale tegemoetkomingen, het 
voeren van een actief innovatiebeleid, inbegrepen 
het ontwikkelen van transferpunten en het stimu
leren van bijscholings- en voorlichtingsprogram
ma's met betrekking tot nieuwe technische moge
lijkheden. Een verantwoorde beperking van admi
nistratieve verplichtingen kan ook een positieve 
uitwerking hebben. 

• 44 Exportbeleid 

3.14 Export is voor Nederland van levensbelang . 
Onze exportpositie wordt met name bepaald door 
kwaliteit, prijs en service. Het Nederlandse be
drijfsleven zal in ons aller belang meer armslag 
moeten krijgen. Daarbij valt te denken aan het 
versterken van exportpremies en het bieden van 
financiële mogelijkheden aan kleinere bedrijven 
om gebruik te maken van handelsreizigers. 
Voor buitenlandse bedrijven moet het aantrekke
lijker worden zich in Nederland te vestigen . Een 
betere infrastructuur is daartoe noodzakelijk. 
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3.15 Ter bevordering van de export dient niet 
alleen een adequaat promotiebeleid te worden 
gevoerd, maar verdient vooral een goede afwikke
ling van nieuw ontstane handelscontacten nade
re aandacht. 
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IV Waar het op aan komt 
bij het beheer van de 
schepping 

• 45 UITGANGSPUNT 

De mens heeft vanaf het begin de opdracht de 
schepping tot ontwikkeling te brengen en diezelf
de schepping op verantwoorde wijze te beheren . 
De mens is rentmeester en dat dwingt hem tot 
verantwoord handelen bij het ontplooien van de 
schepping, zodat de nadelen van zijn handelen de 
voordelen niet overwoekeren. Elk individu moet 
als rentmeester milieubewust handelen in zowel 
het persoonlijk als maatschappelijk leven (bv. be
drijf en politiek) . 
Het is nodig, dat wij op verantwoorde wijze om
gaan met de natuur en de natuurlijke hulpbron
nen, die niet onuitputtelijk zijn en ook ter beschik
king moeten blijven van volgende generaties. 

SITUATIE 

Sinds een vijftiental jaren maken we ons terecht 
ongerust over het overmatig gebruik van grond
stoffen en energiebronnen, alsmede over de mi
lieuvervuiling. Vooral in onze eeuw merken we 
hoezeer de mens roofbouw pleegt op de schep
ping. Hij bouwt teveel in eigen belang en vergeet 
te bewaren. 
Als gevolg van industrialisatie en mechanisering 
wordt een zware aanslag gepleegd op het milieu 
in al haar facetten. Verontreiniging van water, 
lucht en bodem heeft rampzalige vormen aange
nomen. 
Naast de verantwoordelijkheid die ieder mens 
draagt, is het de taak van de overheid nationaal 
en internationaal maatregelen te nemen, waar
door een leefbaar milieu in stand wordt gehouden 
en natuurlijke hulpbronnen op verantwoorde wij
ze worden benut. 
In onze energievoorziening moet daartoe de be
sparing van energie met kracht worden gestimu
leerd en bevorderd. Inzet van kernenergie is een 
vraagstuk apart, omdat de gevolgen van het op
slaan van hoog radioactief afval niet of onvol
doende zijn te overzien. Uiterste voorzichtigheid 
is dan ook geboden. 

Het een en ander brengt de RPF tot de volgende 
actiepu nten: 
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• 46 Wetgeving 

4.1 Een sluitende en samenhangende milieuwet
geving is zeer dringend gewenst. Milieueffecten 
op langere termijn moeten onderzocht zijn alvo
rens vestigingsvergunningen worden afgegeven. 
De Milieu-Effect-Rapportage (MER) moet zo spoe
dig mogelijk ook van kracht zijn voor het bedrijfs
leven, waar dat relevant is. 
4.2 De milieu-eisen in de internationale, c.q . Eu
ropese milieuwetgeving moeten zo veel mogelijk 
op elkaar worden afgestemd vanwege de grens
overschrijdende aspecten van de milieuvervuiling 
en om concurrerentie-bevoordeling, c.q. -verval
sing te vermijden. Internationale druk moet wor
den uitgeoefend op Tsjecho-Slowakije om hetzwa
velgehalte van fossiele brandstoffen te verlagen . 
4.3 Het is gewenst, dat het Europese Hof van 
Justitie bindende uitspraken doet ten aanzien van 
de naleving van de internationale afspraken op het 
gebied van grensoverschrijdende milieuveront
reiniging. Met name moet daarbij worden gedacht 
aan de 'zure regen' en aan vervuilde rivieren. 

• 47 Schoon milieu 

4.4 Zo snel mogelijk zullen auto's op loodvrije 
benzine moeten gaan rijden; dit kan worden gesti
muleerd door een lagere accijns. 
Mestoverschotten zullen zodanig verwerkt moe
ten worden, dat zij het milieu niet in ernstige mate 
vervuilen. Daartoe moeten de volgende maatre
gelen worden bevorderd : 

verwerking in de agrarische sector; 
- verwerking in bos- en natuurgebieden; 
- export naar ontwikkelingslanden. 
4.5 Het is gewenst in de tariefstelling t.b.v . de 
mestbanken de grote producenten van de mest
overschotten zwaarder te belasten dan de kleine. 
Het adagio 'de grootste vervuiler betaalt het 
meest' kan hiermee duidelijk gestalte krijgen. 
Het uitrijden van mest op kleigronden in het na
jaar moeten mogelijk blijven, om het organische 
stofgehalte van deze gronden op peil te houden . 
Op deze gronden kan geen mest in het voorjaar 
worden uitgebracht met uitzondering van gras
land. Regels dienen gesteld te worden inzake de 
maximale hoeveelheid uit te rijden mest per 
hectare per jaar. 
4.6 De overheid moet zowel nationaal als inter-
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nationaal maatregelen treffen om uitstervende 
plant- en diersoorten te beschermen . Gebieden 
van natuurwetenschappelijke waarde verdienen 
extra bescherming, zoals bijvoorbeeld de Wad
denzee. 

• 48 Bodemsanering 

4.7 Bodemsanering verdient hoge prioriteit en 
een ruimhartig financieel beleid. De wet bodem
bescherming dient strikt te worden toegepast. De 
consequentie kan zijn , dat bepaalde bedrijvig he
den moeten worden gestopt, totdat er een oplos
sing is voor het afvalprobleem. 
Bij de beoordeling van wat chemisch afval is, is 
het gewenst dat niet alleen de concentratie van 
bepaalde giftige stoffen in het afval als maat 
wordt genomen, maar ook de absolute hoeveel 
heid stoffen in het afval en haar milieugevaarlijk
heid . Indien chemische afvalstoffen op eigen ter
rein blijven , dient hierop controle uitgeoefend te 
worden. 
4.8 De overheid dient gemeenten in staat te stel
len tot vervanging over te gaan van verouderde 
en in verval geraakte rioleringsstelsels . 
4.9 Milieukosten moeten zoveel mogelijk in de 
kostprijs van het produkt worden doorberekend. 
Niet alleen de producent, maar ook de consument 
die een bepaald produkt wenst, draagt verant
woordelijkheid. Vervuilers dienen met hogere 
geldboetes te worden bestraft. 
4.10 Onderzoek naar hergebruik van grond- en 
afvalstoffen (recycling) dient van overheidswege 
zoveel mogelijk te worden gestimuleerd. 
4.11 Milieubeheer, landbouwbeleid en technolo
giebeleid dienen te worden geïntegreerd . 

• 49 Nitraat in drinkwater 

4.12 De waterleidingmaatschappijen dienen ver
plicht te worden het nitraat uit het drinkwater te 
verwijderen, bijvoorbeeld met het door het ICW 
in Wageningen ontwikkelde procedé. Dit zal de 
kosten van het drinkwater slechts met ca. 6 cent 
per m 3 verhogen. 

• 50 Natuurbeheer 

4.13 Staatsbosbeheer en andere boseigenaren 
dienen verplicht te worden onderzoek uit te voe
ren naar corrigerende maatregelen op de effecten 
van de zgn . 'zure regen'. 
Corrigerende maatregelen in de natuurgebieden 
dienen te zijn: 

overschakeling op produktiebossen met re
creatieve functie, door adequate bemesting en 
bekalking; 

- betere toepassing van reeds bekende onder
houdsmethoden ; 
overgaan op loofhout dat een dieper wortel
stelsel heeft dan naaldhout. 
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4.14 Rioolzuiveringsinstallaties dienen verplicht 
te worden hun fosfaatuitstoot te verlagen tot het
zelfde niveau als de agrarische sector. 

• 51 Energie 

4.15 Bij het vaststellen van energieprijzen dient 
terdege rekening gehouden te worden met de 
financiële positie van de minst draagkrachtigen. 
4.16 Onderzoek naar nieuwe energiebronnen en 
experimenten met alternatieve vormen van ener
gievoorziening verdienen krachtige steun. Zonne-, 
wind- en getijde-energie, aardwarmte en energie 
verkregen uit biomassa alsmede kernfusie verdie
nen alle aandacht. Onderzoek van het plan-Lieven
se en varianten daarop is noodzakelijk. 
De energiegebruiker moet daarnaast - waar mo
gelijk door de overheid gestimuleerd - alles doen 
om energie te sparen. Minder royaal met gas, 
water en licht behoeft niet of nauwelijks aantas
ting van het comfort te betekenen. 
4.17 Het energiebesparend beleid zal onder 
meer de volgende beleidsmaatregel moeten om
vatten: 
a. uitbreiding en stimulering van verantwoorde 

isolatie van verwarmde ruimten; 
b. het onderzoek naar en de toepassing van ren

dementsverbeter;ngen (bijvoorbeeld door 
warmtekrachtkoppeling) en duurzame energie
bronnen dienen een hoge prioriteit te krijgen 
en door gerichte overheidsbijdragen gestimu
leerd te worden; 

c. vergroting van de financiële bijdrage aan ener
giebesparingsprojecten (zoals stadsverwar
ming met geïndividualiseerde verbruiksme
ting, toepassen warmtepomp); 

d. invoering van etikettering van energiever
bruik; 

e. vergroting van het budget voor energiebespa-
ringsonderzoek. 

4.18 De kerncentrales in Borssele en Dodewaard 
moeten in werking blijven om energie te produce
ren en kennis van, alsmede ervaring met kern
energie te vergroten. Deze centrales kunnen te 
zijner tijd door andere kerncentrales worden ver
vangen . 
In verband met verantwoorde ramingen van het 
particuliere en industriële energieverbruik in de 
komende decennia moeten afwegingen worden 
gemaakt, waarin o.a. meespelen: 
a. voortgaande bezuinigingen van het energie

verbruik en voorkomen van verspilling ; 
b. zorg voor de volksgezondheid door een 

schoon milieu en door het tegengaan van zure 
regen; 

c. noodzakelijke vervanging van een aantal afge
schreven elektriciteitscentrales; 

d. hoogte van de energieprijs, die internationaal 
concurrerend is in verband met exportpositie 
en werkgelegenheid; 

e. een balans van de voor- en nadelen van ge-

RPF: 48-51 



bruik van olie, gas, steenkool, uranium of duur
zame energiebronnen; 

f. duur aardgas aan toekomstig gebruik onttrek
ken, gebruik van steenkool met extra vervui
ling voor het milieu en de financiële en poli
tieke kwetsbaarheid van olie-import aan de 
ene kant moet worden afgewogen tegen het 
gevaar van radio-actief afval en de problemen 
van verwerking en opslag aan de andere kant. 

In het internationale wetenschappelijk onderzoek 
naar definitieve oplossingen, zowel voor het laag-, 
middel- en hoog-radioactief afval dient de deelna
me van ons land in grote betrokkenheid te worden 
voortgezet. 
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• 52 UITGANGSPUNT 

De Here God gaf de mens de opdracht de aarde 
te bebouwen en te bewaren . Voor het vervullen 
van die opdracht wordt arbeid verricht. Betaald 
en onbetaald . De mens heeft de taak en verant
woordelijkheid voor zichzelf en anderen die aan 
zijn hoede zijn toevertrouwd een inkomen te ver
dienen om zich van de nodige levensbehoeften te 
kunnen voorzien . Het is een zaak van publieke 
gerechtigheid dat de overheid een ieder de kans 
biedt zich te ontplooien als schepsel van God dat 
de taak tot bouwen en bewaren kan uitvoeren . 
Het is een taak van de overheid collectieve voor
zieningen te treffen die een mens vrijwaren van 
armoede in geval van ziekte, handicap, ouderdom 
of onvrijwillige werkloosheid. Een sociaal zeker
heidsstelsel is dan ook onmisbaar. 

SITUATIE 

In onze dagen voelen vele duizenden de striemen
de gesel van de werkloosheid. Bevorderen van 
werkgelegenheid en waar nodig een zo rechtvaar
dig mogelijke verdeling van het beschikbare be
taalde werk zijn momenteeloverheidstaken . Op 
nationaal en internationaal niveau mogen daar
voor krachtsinspanningen worden gevraagd, al 
blijft het de primaire verantwoordelijkheid van elk 
individu al het mogelijke te doen om in eigen on
derhoud te voorzien. Het huidige stelsel van socia
le zekerheid is echter te uitgebreid en doet tekort 
aan de eigen verantwoordelijkheid . Bovendien 
zijn er te veel mazen in het net waardoor oneigen
lijk gebru ik en zelfs misbruik mogelijk zijn . Sane
ring en betere regelgeving zijn nodig. 

De RPF komt op grond hiervan tot de volgende 
actiepunten : 

• 53 Werk en loon 

5.1 De ingezette ontwikkeling van centraal naar 
decentraal arbeidsvoorwaardenoverleg moet 
worden voortgezet en zoveel mogelijk verlegd 
naar het niveau van de onderneming. Zo wordt 
recht gedaan aan de persoonlijke verantwoorde
lijkheid van werkgevers en werknemers en aan de 
mogelijkheden die de bedrijfsresultaten toelaten . 
Voor eenzijdige gedetailleerde vaststelling door 
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Waar het op aan komt 
bij werk en inkomen 

de overheid van de arbeidsvoorwaarden van de 
zogenoemde trendvolgers is geen plaats. Er moet 
ruimte blijven voor zelfstandige invulling per be
drijf en in elk geval bedrijfstak. 
5.2 Verlaging van het loonkostenniveau door 
voortgezette vrijwillige loonmatiging blijft nood
zakelijk om de concurrentiepositie van de Neder
landse bedrijven te verbeteren en de collectieve 
lasten te verlagen. Als het landsbelang het eist, 
moet de overheid als uiterste middel een loon
maatregel kunnen nemen. Een geleide loonpoli
tiek wordt afgewezen . 
5.3 Het minimumloon dient voldoende te zijn 
om als kostwinner een gezin te kunnen onderhou
den . 
5.4 Inzet, ijver, het dragen van verantwoordelijk
heid, persoonlijke betrokkerheid, de arbeidsom
standigheden, bekwaamheid en de schaarste van 
het specialisme moeten algemene criteria zijn 
voor de loonbepaling . 
Nivellering van lonen en inkomens op basis van 
de gelijkheidsideologie neemt de prikkel weg tot 
inspanning en het dragen van verantwoordelijk
heid. 
Misbruik van machtsposities door vakbonden of 
werkgever dient via arbitrage te worden bestre
den. Staking wordt als oneigenlijk machtsmiddel 
afgewezen . 
5.5 De gelijkstelling van de minimum-uitkering 
aan het netto-minimumloon doet geen recht aan 
geleverde prestatie. Een koppeling op afstand is 
derhalve rechtvaardiger. Het welvaarts-afhanke
lijk bestaansminimum mag niet worden aange
tast. 
5.6 Bevorderd moet worden dat de zorg voor de 
echte minima (huishoudens met één minimum-in
komen) een taak wordt voor de gehele samenle
ving . Fiscale maatregelen om uitvoering van de 
zorgtaak te stimuleren, zijn daartoe gewenst. 

• 54 Werkgelegenheid 

5.7 Bestrijding van de zeer omvangrijke werk
loosheid en een rechtvaardige verdeling van de 
betaalde arbeid over de huishoudens behoort 
hoge prioriteit te behouden in het overheidsbe
leid. 
Meer werkgelegenheid moet worden bereikt door 
grotere armslag voor het bedrijfsleven. Gedacht 
moet worden aan verschuiving van belasting van 
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arbeid naar belasting van kapitaal, ondermeer 
door verdere verlaging van het loonkostenniveau. 
Voorts zijn flexibeler beloningsstructuren, soepe
ler ontslagmogelijkheden, grotere mogelijkheden 
voor tijdelijke arbeidskrachten en beperking van 
het aantal uren betaald werk voor jongeren bene
den de 23 jaar en ouderen boven de 60 jaar moge
lijkheden om de werkloosheid terug te dringen. 
Ouderen boven de 65 jaar zouden in principe geen 
vaste dienstbetrekking meer moeten vervullen. 
De overheid moet de werkgelegenheid bevorde
ren door aanbesteding van publieke (onder
houds)werken en door het plaatsen van orders op 
de binnenlandse markt. Daarmee wordt bereikt 
dat er minder geld behoeft te worden uitgegeven 
aan uitkeringen (terugploegeffect). 
5.8 Gelet op de eigen verantwoordelijkheid mag 
van de werkloze beneden de 50 jaar na één jaar 
werkloosheid worden geëist dat tot om- of her
scholing wordt overgegaan. Het begrip 'passende 
arbeid' moet zodanig worden verruimd, dat ver
huizing kan worden verplicht en de bestaande 
koppeling aan het eerder verdiende loon wordt 
losgelaten. 
5.9 Het is onrechtvaardig, dat in het ene huis
houden niemand betaald werk heeft, terwijl in het 
andere meerdere leden een fulltimebaan hebben. 
In een tijd van schaarste van betaald werk, zal bij 
het aanstellen van personeel de kostwinner voor
rang moeten worden gegeven. Er dient gestreefd 
te worden naar een beperking van het aantal uren 
betaalde arbeid per huishouding/gezinseenheid, 
door vaststelling van maxima. 
De overheid dient bij het aanstellen van personeel 
een voorbeeldfunctie te vervullen. 
De gehandicapten moeten waar mogelijk de kans 
krijgen op een dienstbetrekking en mogen in elk 
geval geen sluitpost in het personeelsbeleid zijn . 
5.10 De bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
verdient een specifieke aanpak. In het aanstel
lingsbeleid dienen jongeren voorrang te hebben 
boven gehuwde vrouwen die geen kostwinner 
zijn. Van jongeren mag worden gevraagd, dat zij 
zich bereid tonen elke mogelijkheid op werk aan 
te grijpen en geen kans laten liggen om tot her
en bijscholing te komen. Op de uitkeringen van 
hen, die daartoe niet bereid zijn, moet worden 
gekort. Bijzondere aandacht verdienen jongeren 
die langer dan een jaar werkloos zijn. Sociale 
dienstplicht voor jongens moet worden inge
voerd, waardoor er kansen komen om werkerva
ring op te doen. Werken met behoud van uitkering 
en andere reële initiatieven om jongeren aan de 
slag te krijgen, verdienen alle steun. 
5.11 In het kader van het werken met behoud 
van uitkering moet ook speciale aandacht worden 
gegeven aan de oudere werklozen (50 tot 60 jaar). 
Hun kennis en vakbekwaamheid moet worden 
benut om jongeren te scholen. De overheid dient 
in dit opzicht een stimulerend en vindingrijk be
leid te voeren (o.a. bij monumentenzorg). Daarbij 
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moeten worden onderzocht hoe het zwart/grijs 
circuit naar het officiële circuit kan worden terug
gevoerd. 
5.12 Arbeidstijdverkorting (ATV) is geen alom
vattende oplossing voor de werkloosheid. Waar 
ATV wordt doorgevoerd zal dat in het algemeen 
gepaard moeten gaan met inlevering van loon en 
waar nodig met bedrijfsverlenging. ATV mag ech
ter de inkomenspositie niet in gevaar brengen. De 
overheid moet er op toezien, dat in de gezinssitua
tie de keuzevrijheid blijft dat één persoon als kost
winner functioneert en als zodanig een volwaar
dig inkomen kan verwerven. ATV kan alleen door 
CAO-onderhandelingen worden doorgevoerd. 
5.13 Zondagsarbeid dient zoveel als mogelijk is 
te worden voorkomen en de overheid dient er 
voor te zorgen dat de zondag niet wordt gelijkge
schakeld met een normale werkdag. 

• 55 Sociale voorzieningen 

5.14 Herziening van het sociaal zekerheidsstelsel 
is dringend gewenst. Doordat het systeem in de 
loop der jaren is opgebouwd, zijn overlappingen 
ontstaan, heeft de bureaucratie toegeslagen en is 
het systeem fraudegevoelig geworden. EJn nieuw 
stelsel dient daarom eenvoudig, doorzichtig, min
der fraudegevoelig en minder kostbaar te worden. 
Daarnaast is het noodzakelijk, dat het stelsel meer 
recht doet aan de eigen individuele en collectieve 
verantwoordelijkheid van de burgers. Bezuinigin
gen in de sfeer van de sociale zekerheid moeten 
ook worden gezocht in beperking van het aantal 
uitkeringen door het aanscherpen van de uitke
ringsvoorwaarden. 
5.15 Onderzocht moet worden in hoeverre zowel 
premieheffing als uitkering meer kunnen worden 
afgestemd op de samenstelling en leefsituatie 
van de betreffende huishouding. Individualisering 
van het sociaal zekerheidsstelsel dient met kracht 
te worden bestreden. Het doet afbreuk aan de 
onderlinge zorgplicht en vergroot de collectieve 
lasten van de overheid. Financiële bevoordeling 
in de sociale zekerheid van ongehuwd samenwo
nenden (man en vrouw) ten opzichte van wettig 
gehuwden dient zo snel mogelijk te worden beëin
digd. Fraudebestrijding dient met kracht voortge
zet te worden. 
5.16 Er moet worden gestreefd naar een geleide
lijke ombuiging van het stelsel van volksverzeke
ringen naar een regeling die meer kans biedt aan 
de vervulling van de opdracht tot persoonlijke 
verantwoordelijkheid en ontplooiing van de sa
menlevingsverbanden. 
5.17 Integratie van de loondervingsregelingen 
WW en WWV dient op korte termijn haar beslag 
te krijgen. Uitgangspunt dient te zijn een vorm 
waarbij in eerste instantie de sociale partners 
zorgdragen voor een uitkering op minimumni
veau; de duur van de uitkering is mede afhankelijk 
van het arbeidsverleden en kent een minimum 
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van een half jaar en een maximum van vijf jaar. 
Hierdoor kan het premieniveau dalen. 
De uitkering van werknemers ouders dan 50 jaar 
wordt na afloop van deze eerste periode afge
stemd op eventueel andere inkomsten van de 
huishouding en loopt door tot maximaal het 65e 
jaar. De uitkering van werknemers jonger dan 50 
jaar wordt na afloop van de eerste periode onder
worpen aan een inkomenstoets gedurende twee 
jaar en vervolgens aan een inkomens- en vermo
genstoets. Overigens wordt het aan de eigen ver
antwoordelijkheid van de werknemers overgela
ten een verzekering af te sluiten of te sparen voor 
een inkomen boven dit minimum. 
5.18 Een minimum-uitkering op grond van de 
sociale verzekeringswetten dient voldoende te 
zijn om als alleenstaande of als gezin een redelijk 
bestaan te leiden, zonder aanvullend beroep op 
de Algemene Bijstandswet. De minimumdagloon
bepalingen moeten worden gehandhaafd. Een 
algemene gezinstoeslagenwet is dan overbodig. 
5.19 Als er in het kader van de integratie van de 
werkloosheidswetten een algemene gezinstoesla
genwet komt, behoort deze te worden gefinan
cierd uit de premie-opbrengsten en niet uit de 
algemene middelen. 
5.20 Integratie van ziektewet, WAO en AAW 
dient te worden onderzocht. Het herinvoeren van 
een aparte ongevallenwet moet worden overwo
gen, waarbij buiten de arbeidssituatie ontstane· 
ongevallen afzonderlijk moeten worden gedekt. 
Met betrekking tot de WAO-uitkering moet onder
scheid worden gemaakt tussen het arbeidsonge
schiktheidsdeel (ten gevolge van een handicap) 
en het werkloosheidsdeel (ten gevolge van de 
conjunctuur). De zogenoemde verdiscontering 
van de werkloosheidscomponent in de WAO-uit
kering dient te worden beëindigd en overgebracht 
naar het regime van de werkloosheidswet. 
5.21 Vereenvoudiging van de uitvoeringsorgani
satie van de sociale zekerheid zal hoge prioriteit 
moeten worden gegeven. Dit kan de overzichte
lijkheid bevorderen, kosten besparen en de con
trole vereenvoudigen. Het uitkeringsniveau zou 
daarmee op peil kunnen worden gehouden. 
5.22 Het sociaal minimum ingevolge de Algeme
ne Bijstandswet moet voldoende zijn om in de 
eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Extra 
koopkrachttoeslagen kunnen dan worden afge
schaft. Van kerken (diaconaat) en maatschappelij
ke organisaties mag daarnaast worden verwacht, 
dat zij hun verantwoordelijkheid kennen. 
5.23 Het verlenen van een uitkering krachtens 
de Algemene Bijstandswet aan gescheiden, dan 
wel gescheiden levende vrouwen, zal aan strenge
re voorwaarden moeten worden onderworpen. 
Invordering van opgelegde alimentatieverplich
tingen moet worden geïntensiveerd en aange
toond moet kunnen worden dat het verwerven 
van een eigen inkomen redelijkerwijs niet moge
lijk is. De financiële gevolgen van echtscheiding 
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mogen niet zonder meer op de samenleving wor
den afgewenteld. 
5.24 De controle op het gebruik van sociale uit
keringen zal sterk moeten worden geïntensiveerd. 
Gemeenten moeten kunnen worden verplicht een 
sociaal rechercheur aan te stellen. Privacy-aspec
ten mogen geen dekmantel vormen voor fraudu
leus handelen met gemeenschapsgeld. Uitke
ringsfraude moet als misdrijf worden beschouwd 
en als zodanig veel zwaarder worden bestraft. 
5.25 Invoering van een sociaal-fiscaal nummer 
(So-Fi-nummer) is onder stringente voorwaarden 
aanvaardbaar ter bestrijding van belasting- en 
sociale fraude. Koppeling met andere bestanden 
van persoonsgegevens moet worden voorkomen. 
5.26 Verbetering van de arbeidsomstandighe
den is waar mogelijk gewenst om het ziektever
zuim verder terug te dringen. Daarnaast is scher
pere controle op de ziektemeldingen en het invoe
ren van een beperkt eigen risico noodzakelijk. Te 
denken valt aan het niet of gedeeltelijk uitkeren 
van loon van maximaal twee dagen in geval van 
verzuim door ziekte. De werknemer kan zich vrij
willig tegen dit risico verzekeren. 
5.27 De mate, waarin een onderneming blijkt bij 
te dragen tot goede arbeidsomstandigheden 
moet tot gelding worden gebracht in de hoogte 
van de premies ingevolge de Arbeidsongeschikt
heidswet (WAO). 
5.28 Bij bezuinigingen op de sociale werkvoor
ziening dient het huidige aantal arbeidsplaatsen 
zoveel mogelijk te worden gehandhaafd. 
5.29 Het invoeren van een weduwnaarspensioen 
verdient nadere studie. 
5.30 Voor de problematiek van de pensioen
breuk zal op korte termijn een rechtvaardige op
lossing tot stand moeten worden gebracht, onder
meer om de arbeidsmobiliteit te vergroten. 
5.31 Het betaalde zwangerschapsverlof voor 
niet-kostwinners moet worden vervangen door 
onbetaald verlof. Daartoe dient de Ziektewet te 
worden gewijzigd. Voor uitbreiding naar ouder
schapsverlof is in geen enkel opzicht aanleiding. 
5.32 Doorbetaling van uitkeringen uit werkne
mersverzekeringen - eventueel door afkoop in
eens - na vertrek naar het land van herkomst 
moet voor de buitenlandse werknemers in grotere 
mate mogelijk worden ter ondersteuning van het 
remigratiebeleid. 

• 56 Stakingen 

5.33 Bij het uitbreken van een arbeidsconflict 
heeft overleg tot het uiterste verre de voorkeur 
boven werkstaking of werkonderbreking. Een wet
telijke regeling voor het oplossen van arbeidscon
flicten door middel van arbitrage of bindend ad
vies is dringend gewenst. De positie van de werk
willigen dient op een zo kort mogelijke termijn te 
worden versterkt door middel van overheidsbe
scherming. Werkwilligen hebben principieel recht 
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op arbeid en doorbetalen van loon. 
Gelet op de eigensoortige taak van de overheid 
ten aanzien van het functioneren van het maat
schappelijk leven behoren stakingsacties door 
ambtenaren bij vitale overheidsdiensten zoals 
politie, brandweer en reinigingsdienst, disciplinair 
strafbaar te worden gesteld . 

• 57 Medezeggenschap 

5.34 Een goede overlegstructuur met behoud 
van de onderscheiden verantwoordelijkheden van 
werkgever en werknemer binnen een onderne
ming is noodzakelijk. Medezeggenschap mag niet 
ontaarden in verstarring of vertraging van de be
sluitvorming . Wel dienen werkgevers hun grote 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de per
soonlijke belangen van werknemers te beseffen. 
Er zijn op dat terrein terkortkomingen te constate
ren. De omvang van de vakorganisatie dient niet 
het enige criterium te zijn voor het bepalen van de 
mate van representativiteit van deze organisatie. 
5.35 In de komende kabinetsperiode dient de 
Algemene Kinderbijslagregeling onaangetast te 
blijven. 
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VI 

• 58 UITGANGSPUNT 

Als dienares van God is de overheid Zijn rent
meester over ons land. Verantwoord beheer van 
nationaal bezit, nationaal inkomen en dergelijke 
is dan ook haar plicht. 
Belastingheffing is een legitiem middel van de 
overheid om gemeenschapsgelden te verkrijgen. 
De overheid moet evenwel op verantwoorde wijze 
van dat recht gebruik maken. 

SITUATIE 

Een nationale schuld van meer dan 280 miljard 
gulden, zoals we die nu kennen is onaanvaard
baar. De gigantische staatsschuld beperkt de mar
ges in het regeringsbeleid, verhindert belasting
verlaging, belemmert het bedrijfsleven en ver
kleint de koopkracht. Rente en aflossing op de 
nationale schuld vormen de onbetaalde rekening 
van de zeventiger jaren . Het is verheugend te con
stateren dat in de afgelopen kabinetsperiode met 
succes pogingen zijn gedaan het verschil tussen 
jaarlijke inkomsten en uitgaven van de rijksover
heid te verkleinen. Het belastingstelsel in ons land 
leidt slechts in schijn tot redelijke en rechtvaardi
ge belastingheffing. De ver doorgevoerde detaille
ring en de daardoor ontstane complexiteit van de 
wetgeving schiet haar doel voorbij. Het is een 
goede zaak, dat de commissie vereenvoudiging 
loon- en inkomstenbelasting reeds voor de verkie
zingen tussentijds verslag zal uitbrengen. 
Het huidige stelsel leidt tot frustaties van de uit
voerende ambtenaren, demotivatie van plichtsge
trouwe belastingbetalers en hun adviseurs alsme
de sterke groei van misbruik en oneigenlijk ge
bruik. 
Het falen van het fiscale stelsel wordt nog verer
gerd door de individualiserings-ideologie die de 
samenleving ontwricht en bovendien in de belas
tingheffing tot grote onbillijkheden leidt. Ook hier 
wreekt zich dat het wettig huwelijk niet langer als 
hoeksteen van de samenleving wordt erkend. 

Dit alles brengt de RPF tot de volgende actiepun
ten: 

• 59 6.1 De groei van de staatsschuld dient 
op de kortst mogelijke termijn te worden gekeerd. 
Daartoe verdient verlaging van het jaarlijkse fi-
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Waar het op aan komt 
bij het beheer van 
nationale middelen 

nancieringstekort met als doelstelling dat het te
kort in 1990 niet hoger mag uitkomen dan 4% 
hoge prioriteit. Deze daling dient uitsluitend te 
worden bereikt door verlaging van de totale over
heidsuitgaven, aangezien de collectieve lasten in 
geen geval verder mogen worden verhoogd. 

• 60 Rijksbegroting 

6.2 Het niveau van inflatie en rente is tot aan
vaardbare hoogte teruggebracht; zowel voor de 
economie als bijvoorbeeld voor gepensioneerden 
is het van het grootste belang dat zij stabiel blijven 
op een zo laag mogelijk peil. 
Het is een goede zaak dat de Rijksbegroting niet 
langer wordt geflatteerd door financiering buiten 
de begroting om (debudgettering) en geldschep
ping (monetaire financiering). 
Het regeringsbeleid moet erop gericht zijn een 
groter deel van de Rijksbegroting jaarlijks reëel 
beïnvloedbaar te maken. Door een meer princi
piële afweging of een bepaalde activiteit wel 
noodzakelijkerwijs door de overheid moet worden 
verricht of gefinancierd, kan dit worden bereikt. 

• 61 Belastingen 

6.3 De onuitvoerbaarheid van de fiscale wetge
ving noopt tot vergaande vereenvoudiging daar
van op korte termijn. 
Het plan-Hofstra, de Contourennota en de Her
overwegingsrapporten vormen daarbij nuttige 
handleidingen. Langs de daarin aangegeven we
gen kan tevens de noodzakelijke afzwakking van 
de progressie in de inkomstenbelasting worden 
bereikt. 
Verlaging van de directe belastingen kan leiden 
tot enige verhoging van de kostprijsverhogende 
belastingen. 
Door de belastingheffing meer te richten op de 
consumptieve bestedingen worden de aantrekke
lijkheid van het sparen vergroot. 
Verlaging van het tarief van loon- en inkomsten
belasting draagt bij tot de noodzakelijke verklei
ning van het verschil tussen bruto en netto inko
men voor werknemers en uitkeringsgerechtigden. 

• 62 Gezinsdraagkracht 

6.4 Alleen het gezamenlijke inkomen van de le-
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den van één huishouding biedt een aanvaardbare 
maatstaf voor de heffing van loon- en inkomsten
belasting . 
De tweeverdieners-regeling is een ongelukkig 
compromis tussen individualisering en draag
kracht. Spoedige vervanging door heffing over 
het gezinsinkomen via evenredige verdeling over 
de echtgenoten (splitsingsstelsel) is dringend ge
wenst. 
Het wettig huwelijk mag in geen enkel opzicht 
worden achtergesteld bij het concubinaat; be
voordeling van het huwelijk kan bijdragen tot her
waardering van deze unieke, Bijbelse samenle
vingsvorm. Voordelen zoals fiscale tegemoetko
mingen, bijvoorbeeld voor kinderopvang voor 
tweeverdieners die niet gelden voor gezinnen 
met één kostwinner, zijn onterecht. 

• 63 Koopkrachteffecten 

6.5 Het hanteren van de belastingheffing voor 
nevendoeleinden zoals inkomensherverdeling en 
indirecte subsidiëring moet worden teruggedron
gen . 
Wetswijzigingen ten behoeve van een rechtvaar
diger belasting heffing mogen niet worden geblok
keerd door te verwachten koopkrachteffecten 
(koopkrachtplaatje). Deze effecten dienen zonodig 
via een overgangsregime te worden verzacht. 

• 64 Omzetbelasting 

6.6 Hantering van twee tarieven in de BTW-hef
fing veroorzaakt vele onbillijkheden en veel extra 
werk voor ondernemers en fiscus. Invoering van 
een uniform tarief dient gepaard te gaan met uit
breiding van het aantal vrijgestelde goederen en 
diensten ('nultarief') . 

• 65 Belastingfraude 

6.7 Ontgaan en ontduiken van fiscale verplich
tingen vormen een groot maatschappelijk on
recht, dat met wetgevende en uitvoerende maat
regelen intensief bestreden moet worden. Forse 
verhoging van de strafmaat kan daartoe bijdra
gen. 
Op korte termijn moet een einde komen aan de 
fiscale aftrekbaarheid van geldboetes en uitgaven 
aan anonieme ontvangers (bijvoorbeeld smeer
gelden). De adviezen, die regering en parlement 
kregen in het rapport van de Interdepartementale 
stuursgroep misbruik en oneigenlijk gebruik (han
delend over belastingfraude en fraude met sociale 
voorzieningen) moeten serieus worden genomen. 
Bij de bestrijding van deze fraude kan het sociaal
fiscaal nummer een hulpmiddel zijn. 

• 66 Dividenden 

6.8 De 'dubbele heffing' (van vennootschapsbe-
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lasting en inkomstenbelasting C.q. dividendbelas
ting) over door lichamen uitgekeerde winsten 
vormt een zware rem op de economische bedrij
vigheid. Op korte termijn moet worden bestu
deerd hoe deze dubbele heffing op aanvaardbare 
wijze kan vervallen, zodat particulier aandelenbe
zit wordt bevorderd. 

• 67 Overdrachtsbelasting 

6.9 Aftrek van kosten i.V.m. een verhuizing van
wege een nieuwe dienstbetrekking past niet in 
het inkomensbegrip van de inkomstenbelasting. 
Bevordering van de arbeidsmobiliteit van werkne
mers met een eigen woning dient te worden be
reikt door afschaffing van de overdrachtsbelasting 
op woonhuizen . 
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VII 

• 68 UITGANGSPUNT 

Gerechtigheid verhoogt een volk. Dat is geen ach
terhaalde belofte uit de tijd van het Oude Testa
ment, maar een actuele realiteit, waarmee reke
ning moet worden gehouden in het buitenlands 
beleid. 
Tevens dient in het buitenlands beleid aandacht 
te bestaan voor Gods leiding in de geschiedenis. 
De Here God leidt het hart van een mens, dus ook 
van ministers en kamerleden, overal heen, waar 
het Hem behaagt (vgl. Spreuken 21 : 1). Alles wat 
met de wereld gebeurt, verwijst naar en is een 
voorbode van Zijn komend Koninkrijk. 

SITUATIE 

Voor de actuele buitenlandse politiek houdt dit in, 
dat Nederland zich moet inzetten voor de handha
ving van burgerlijke vrijheden, inbegrepen de vrij
heid om te leven en handelen overeenkomstig 
iemands levensovertuiging. Het een en ander ui
teraard binnen humanitaire grenzen, zoals die 
zichtbaar zijn bij het licht van de Heilige Schrift. 
Dat leidt ook tot een kritische beoordeling van 
een instituut als de Verenigde Naties, vanwege 
het daar heersende verlangen naar een wereldre
gering. Op vergelijkbare wijze moet Nederland 
ook de Europese samenwerking beoordelen: in
stemmend wat betreft samenwerking, maar afwij
zend tegenover het streven naar een politiek ver
enigd Europa. 
Nederland zal Israël als volk en als natie, vanwege 
Gods bijzondere bemoeienis, speciale steun moe
ten geven. Waar en wanneer nodig, dient Israël 
terecht te worden gewezen. 
De relaties met Zuid-Afrika zijn mede gestempeld 
door vele historische banden en familierechten. 
Bovendien is de Republiek van Zuid-Afrika van 
groot belang: geografisch strategisch gelegen, 
bedreigd door het communisme, rijk aan delfstof
fen. Van daaruit past een sympathiek-kritische 
houding tegenover Zuid-Afrika, zowel met begrip 
voor de geheel eigensoortige problematiek van 
verschillende bevolkingsgroepen, als met een 
Bijbels appèl om niet weg te lopen voor de plicht 
zijn broeders hoeder te zijn. 

Dat brengt de RPF tot de volgende actiepunten: 
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Waar het op aan komt 
over de grenzen 

• 69 Mensenrechtenbeleid 

7.1 De Nederlandse overheid dient zich met be
trekking tot het mensenrechtenbeleid in de wereld 
in te zetten voor de handhaving van alle aspecten 
van de Slotakte van Helsinki, met inbegrip van de 
garantie van godsdienstvrijheid in de meest brede 
betekenis van het woord. Nederland moet voorts 
pleiten voor de spoedige omzetting in een verdrag 
van de declaratie met betrekking tot discriminatie, 
welke in 1981 door de Algemene Vergadering van 
de VN is aangenomen. Deze declaratie is gericht 
op uitbanning van discriminatie, o.m. op grond 
van godsdienst en levensovertuiging. 
7.2 De Nederlandse overheid dient in haar bui
tenlands beleid ernaar te streven, dat het vrij le
ven naar respectievelijk uitdragen van godsdienst 
of levensovertuiging niet wordt belemmerd. Om 
die reden dient ze er bij de Griekse EG-partner op 
aan te dringen, dat die zich houdt aan de Conven
tie voor de Rechten van de Mens. 
7.3 In samenwerking met EG-partners moet druk 
worden uitgeoefend op die landen in de wereld, 
waar men niet vrij kan leven naar godsdienst of 
levensovertuiging en/of waar men belemmerd 
wordt in het uitdragen van godsdienst of levens
overtuiging. De landen waarin dit geschiedt, die
nen te worden gewezen op het naleven van de 
Conventie voor de Rechten van de Mens. 
Na de toetreding van Spanje en Portugal kunnen 
in EG-verband de relaties met Latijns Amerika 
worden versterkt ten einde de mensenrechtensi
tuatie in dat werelddeel te verbeteren. 
7.4 Mede dankzij de inzet van Nederland is eind 
1984 een verdrag inzake martelen van mensen 
opgesteld, dat ook voorziet in mogelijkheden tot 
toezicht ter plekke. Het is dan ook vanzelfspre
kend, dat Nederland nu snel overgaat tot ratifica
tie en bevordert, dat ook andere staten dat zullen 
doen. 
7.5 De strijd tegen het internationale terrorisme 
dient door Nederland in samenwerking met EG-, 
respectievelijk VN-partners met kracht te worden 
voortgezet en versterkt. 

• 70 Verenigde Naties 

7.6 Het lidmaatschap van de Verenigde Naties 
moet zeer kritisch worden bekleed. Uitgangspunt 
van deze organisatie vormt immers de gedachte 
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dat de mens-van-goeden-wille de heilstaat in het 
hier en nu zal kunnen bereiken. Nederland dient 
de VN te verlaten, indien deze organisatie haar 
karakter als platform voor interstatelijk overleg en 
besluitvorming verandert en een instrument 
wordt voor het concreet realiseren van een we
reldregering. 
7.7 Nederland zal een uiterst kritisch gebruik 
moeten maken van zijn lidmaatschap van de VNo 
Internationale rechtsbeginselen zijn afgeleid van 
de nationale rechtsbeginselen. Deze kunnen on
derling nogal verschillen . Daarom zal onze rege
ring zich voortdurend bewust moeten zijn van het 
gevaar van de doorwerking van verwerpelijke 
staatskundige beginselen (bijvoorbeeld centralis
tische staatsopvattingen). Ze dient zich te verzet
ten tegen politieke machtsmisbruik binnen de VN, 
van welke grootmacht dan ook. 
7.8 Nederland moet, ondanks het gebrekkig 
functioneren, vasthouden aan het principe dat de 
Verenigde Naties een instituut moeten zijn waarin 
alle soevereine staten in de wereld zijn vertegen
woordigd. Volkenrechtelijke beginselen inzake 
het oplossen van geschillen, de bescherming van 
grondrechten en het zelfbeschikkingsrecht van de 
volken kunnen er worden besproken en tot gel
ding worden gebracht. Steun kan gegeven wor
den aan het nuttige werk van de VN-organen op 
het terrein van de wereldgezondheidszorg, we
reldvoedselvoorziening, hulp aan vluchtelingen 
etc. Nauwkeurig dient gelet te worden op de effec
tiviteit en doelmatigheid van dit werk. 
7.9 Nederland zal zich moeten verzetten tegen 
het idee van een permanent VN-Ieger, dat onder 
volledige controle wordt gebracht van de Veilig
heidsraad. Verzoeken aan Nederland tot deelna
me aan een VN-vredesmacht zullen van geval tot 
geval bekeken moeten worden, waarbij het aan
vaarden van VN-vredestaken niet mag gaan ten 
koste van onze NAVO-taken. Studies om te komen 
tot opbouwen uitrusting van een speciale VN-vre
des macht voor zgn. 'peacekeeping' taken verdie
nen ondersteuning. Het uitzenden van militairen 
voor VN-taken dient bij voorkeur op vrijwillige 
basis plaats te vinden. 
7.10 Nederland zal in de commissie voor de 
rechten van de mens met voorstellen moeten ko
men om ontsporing van het VN-beleid op onder 
meer het beleid van het zelfbeschikkingsrecht der 
volken en van de emancipatie van de vrouw te 
bestrijden. Gedacht moet worden aan de vergro
ting en erkenning van de rol van het internationaal 
Gerechtshof in dezen. Zodoende kan de discussie 
over grondrechten van burgers uit de sfeer van 
de vertroebelde politieke besluitvorming binnen 
de VN worden gehaald. 
7.11 Nederland moet met voorstellen komen die 
verspilling in allerlei opzicht bij het ontwikkelen 
van VN-projecten in het kader van een mondiale 
ontwikkelingsstrategie tegengaan. Studies, aan
bevelingen en hulp die een bijdrage kunnen leve-
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ren tot een ruimer besef en grotere inzet van eigen 
mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de 
kant van de ontwikkelingslanden zelf, moeten 
bevorderd worden. 
7.12 Het Nederlandse beleid bij de besprekingen 
tussen Oost en West moet erop gericht zijn, dat 
de zaak van de burgerlijke vrijheden niet terwille 
van de ontspanning naar de achtergrond wordt 
geschoven. Bij de Russische regering moet er 
bovendien met kracht op worden aangedrongen, 
dat ze haar troepen terugtrekt uit onder meer Af
ghanistan en Polen, alsmede meer recht doet aan 
de zelfstandigheid van de Baltische staten. 

• 71 Antillen en Aruba 

7.13 Voortbouwend op de bestaande politieke 
en economische banden met Nederland, verdient 
het streven naar een 'gemenebestverhouding' 
Nederlandse Antillen-Aruba-Nederland nadrukke
lijke aandacht. Mede daardoor wordt een grotere 
politieke en sociaal-economische zelfstandigheid 
bevorderd. 

• 72 Molukkers en Papoea's 

7.14 Nederland heeft een ereschuld tegenover 
de Molukse en Papoea-volken. Terecht wordt naar 
Nederland opgezien voor wat betreft de erkenning 
van hun gewettigde verlangens naar zelfbeschik
king . 

Zonder de eigen verantwoordelijkheid van de 
republiek Indonesië aan te tasten zal Nederland 
deze verlangens naar autonomie moeten onder
steunen en bespreekbaar stellen binnen de inter
nationale gemeenschap. 

• 73 Israël 

7.15 De staat Israël neemt in de volkenwereld 
een bijzondere plaats in, aangezien het Joodse 
volk - afstammelingen van het oude Verbonds
volk en naar het Bijbelse getuigenis nog steeds 
'beminden om der Vaderen wil' - daar na een 
eeuwenlange verstrooiing door de bijzondere lei
ding van God een nationaal tehuis mocht vinden. 
Niet ten onrechte een Godswonder genoemd. 
Solidariteit met en steun aan Israël zal dan ook 
uitgangspunt moeten zijn van het Nederlandse 
beleid. Tegelijk zal met de Israëlische leiders moe
ten worden erkend, dat de Joodse staat aan de
zelfde volkenrechtelijke regels is onderworpen als 
elke andere staat en daarop ook mag worden aan
gesproken . 
7.16a. Het Nederlandse buitenlandse beleid 

moet erop zijn gericht dat het bestaansrecht 
van de staat Israël internationaal wordt erkend, 
in het bijzonder door de Arabische landen en 
dat Israël kan leven binnen veilige en erkende 
grenzen. De Nederlandse regering dient er 
naar te streven, dat alle landen van de EG vol-
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ledige diplomatieke betrekkingen onderhou
den met Israël. 

b. Aangezien de oplossing van de problemen in 
het Midden Oosten in de eerste plaats een 
zaak is voor de betrokken partijen kan een vre
desregeling voor het Midden Oosten slechts 
tot stand komen via rechtstreekse onderhande
lingen tussen de betrokken partijen en dus niet 
alleen via een internationale vredesconferen
tie . In dat verband kan de Palestijnse bevrij
dingsbeweging PLO niet worden beschouwd 
als de enige vertegenwoordiger van het Pale
stijnse volk . 

c. Jeruzalem moet worden aangemerkt als de 
ondeelbare hoofdstad van de staat Israël. De 
Nederlandse ambassade moet weer in Jeruza
lem worden gevestigd. 

d. De Nederlandse regering dient er zich voor in 
te zetten , dat er een rechtvaardige oplossing 
tot stand komt voor het Palestijnse vraagstuk, 
recht doende aan de nationale aspiraties van 
het Palestijnse volk. 
In dat verband dient Nederland te bevorderen , 
dat de EG zoveel mogelijk aansluiting zoekt bij 
het huidige Amerikaanse beleid, dat erop is 
gericht Jordanië en de vertegenwoordigers 
van de Palestijnse bevolking op de Westbank 
en in de Gaza-strook tot directe onderhandelin
gen met Israël te brengen. 
Een oplossing van het Palestijnse vraagstuk 
kan dichterbij worden gebracht, wanneer de 
PLO de vernietiging van Israël formeel uit zijn 
handvest schrapt, terreur als strijdmiddel na
drukkelijk afwijst en zich bere id verklaart tot 
het aanvaarden van een politieke oplossing. 
Het Israëlische standpunt, dat de PLO niet als 
gesprekspartner kan dienen, zo lang aan deze 
voorwaarden niet is voldaan , verdient Neder
landse steun . 

e. De Nederlandse regering dient zich waar mo
gelijk te verzetten tegen en waar nodig te dis
tantiëren van internationale acties gericht op 
het isolaren van Israël en het in een kwaad 
daglicht stellen van het zionisme. Nederland 
moet bereid zijn eventuele gevolgen van een 
dergelijk standpunt te accepteren . 

7.17 De Nederlandse reger ing dient zorg te dra
gen voor een zo onbelemmerd mogelijk handels
verkeer tussen Nederland en Israël. De werkings
duur van de wet Meldingsplicht buitenlandse boy
cotmaatregelen dient na afloop van de vastgestel
de termijn van drie jaar te worden verlengd. Af
hankelijk van de effecten van deze wet moeten 
aanvullende maatregelen worden getroffen tegen 
de Arabische boycot van bedrijven op de zoge
naamde zwarte lijst en tegen de uitgifte van nega
tieve goederenverklaringen. 
De Nederlandse regering moet bevorderen, dat in 
Europees verband dezelfde maatregelen worden 
getroffen tegen de afgifte van niet-Jood-verklarin
gen als in Nederland zijn gerealiseerd. 
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• 74 Zuid-Afrika 

7.18 De polarisatie van de verhoudingen tussen 
de diverse bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika geeft 
reden tot grote zorg. In Zuid-Afrika dreigt in plaats 
van geweldloze staatkundige evolutie een ge
welddadige revolutie. 
Geen steun dient te worden verleend aan organi
saties als ANC en SWAPO, die terreur als een 
legitiem strijdmiddel hebben aanvaard. Het Ne
derlandse beleid dient daarentegen te zijn gericht 
op het ondersteunen van die personen en groepe
ringen in Zuid-Afrika die zich inzetten voor het 
bouwen van bruggen tussen de diverse bevol
kingsgroepen en het bewandelen van wegen van 
verzoening en gerechtigheid. 
7.19 Met het oog op de beïnvloeding van de 
ontwikkelingen in Zuid-Afrika verdient het instru
ment van de kritische dialoog sterke voorkeur 
boven dat van de boycot. In dat verband dient het 
herstel van het cultureel verdrag tussen Neder
land en Zuid-Afrika te worden bevorderd. Econo
mische sancties moeten worden afgewezen, om
dat: 
a. deze juist de niet-blanke bevolking van Zuid

Afrika het hardst zullen treffen ; 
b. het effect in de richting van versoepeling van 

het Afrikaner-standpunt twijfelachtig is; 
c. deze het risico van gewelddadige revolutie 

aanmerkelijk kunnen vergroten. 
Het aanwenden van bestaande en nieuwe investe
ringen in Zuid-Afrika ter verbetering van de posi
tie van de gehele bevolking dient te worden 
bevorderd . 
7.20 De Nederlandse regering dient te bevorde
ren, dat de gelijkwaardigheid van alle inwoners 
van Zuid-Afrika en de gelijkberechtiging van alle 
Zuidafrikaanse bevolkingsgroepen zo spoedig 
mogelijk de grondslag gaat vormen van het beleid 
van de Zuidafrikaanse regering . 
De door de Zuidafrikaanse regering in gang gezet
te afbraak van discriminerende onderdelen van 
de Zuidafrikaanse wetgeving dient met grote 
kracht te worden voortgezet. Het Nederlandse 
beleid dient erop gericht te zijn een eind te maken 
aan de schending van universele normen van 
recht en gerechtigheid in Zuid-Afrika . 
Tot de onderdelen van het Zuidafrikaanse sys
teem, die zullen moeten verdwijnen, behoren 
o.m.: 

de ontwrichting van huwelijk en gezin door 
treka rbeid; 
het onvrijwillig wegzenden (deporteren) van 
overtollige arbeidskrachten naar de thuislan
den; 
gevangenhouding zonder vorm van proces. 

7.21 Uitgangspunt van de Nederlandse regering 
bij de benadering van de Zuidafrikaanse autoritei
ten dient te zijn, dat deze zowel verantwoordelijk 
zijn voor het handhaven van orde en rust in het 
land, als het scheppen van nieuwe rechtvaardige 
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staatkundige structuren. Het vormen van onaf
hankelijke naties voor de diverse bevolkingsgroe
pen van Zuid-Afrika is slechts aanvaardbaar als 
wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

op basis van vrijwilligheid; 
voldoende waarborgen voor de noodzakelijke 
bescherming van vitale belangen en culturele 
identiteit van elke bevolkingsgroep; 
blijvende participatie in besluitvorming binnen 
de nationale politiek van Zuid-Afrika. 

Te denken valt aan een federaal staatsbestel bin
nen de huidige republiek Zuid-Afrika. 
7.22 Een werkelijke oplossing van de problemen 
in Zuid-Afrika kan slechts tot stand komen in over
leg met de door de desbetreffende bevolkings
groepen als zodanig erkend leiders, bijvoorbeeld 
via een nationale conventie. Internationaal zal 
daarop moeten worden aangedrongen. Van zo'n 
overleg behoeven de leiders van de reeds onaf
hankelijke thuislanden (Transkei, Ciskei, Venda en 
Bophutwa-Tswana) niet te worden uitgesloten. 
Erkenning van deze onafhankelijke naties door de 
Nederlandse regering verdient nadrukkelijk aan
beveling. Investeringen in die landen moeten wor
den bevorderd. 

• 75 Europees beleid 

Binnen het buitenlandse beleid neemt Europa 
een aparte plaats in. Ook Nederlandse vertegen
woordigers hebben deel aan het werk van de Eu
ropese Commissie respectievelijk van het Euro
pees Parlement. Hoeveel temeer dient ook de Ne
derlandse regering actief te participeren in het 
Europese samenwerkingsbeleid. 
7.23a. Ter realisatie van een zo breed mogelijke 

Europese economische samenwerking, dient 
het verdrag van Rome zo volledig mogelijk te 
worden verwezenlijkt. 

b. Dit behelst onder meer de plicht van de Raad 
van Ministers om op korte termijn te komen 
met een uitgewerkt plan voor de opzet en uit
bouw van een gemeenschappelijk vervoersbe
leid (conform de uitspraak van het Europese 
Hof van 22 mei 1985). 

c. Samenwerking op het gebied van nieuwe tech
nologieën verdient onze steun (bijv. Eureka en 
het ESPRIT-project), evenals de opbouw van 
een Europees ruimtevaartprogramma bedoeld 
voor een vreedzaam gebruik van de ruimte 
(Ariane-projecten; Hermes-project). 

d. Een gemeenschappelijke handelspolitiek, met 
name t.o.v. de VS, Japan en de Comecon-lan
den is gewenst. Protectionisme moet daarbij 
zoveel als mogelijk worden vermeden, behou
dens uitzonderingen vanwege vitale belangen. 
Daarbij moet dan uiterste zorvuldigheid wor
den betracht, met name om handelsconflicten 
met westerse landen te voorkomen. 

7.24a. Sterke vereenvoudiging van grens- en 
douaneformaliteiten is gewenst. Steekproefge-
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wijze controles aan de nationale grenzen die
nen te voorkomen, dat de Europese binnen
grenzen geheel vervallen. Verschillen in natio
naal beleid (b.v. t.a.v. drugs) zijn te groot om 
die binnengrenzen geheel te doen vervallen. 
Ook met het oog op signalering van personen 
met criminele bedoelingen (denk aan wapen
handel, smokkel, terrorisme) dienen deze gren
zel',1 niet geheel te verdwijnen. 

b. Europese aanpak ter bestrijding van de inter
nationale misdaad en een gemeenschappelijk 
veiligheidsbeleid voor luchthavens is gewenst. 

7.25a. Verdergaande politieke integratie, die de 
nationale zelfstandigheid van de lidstaten 
dreigt aan te tasten, wordt met grote zorg ga
degeslagen. Verschillen in de mate van inte
gratie tussen twee groepen EG-landen, die in 
die omstandigheden gemakkelijk kunnen ont
staan, zijn ongewenst. 

b. Lidstaten moeten zich in uiterste gevallen kun
nen blijven beroepen op een vitaal belang. 

Nadere precisering van de mogelijkheden tot 
beroep op vitaal belang, is nodig. 
Vanwege een procedurele verbetering van de be
sluitvorming in de Raad van Ministers binnen het 
kader van het huidige verdrag, is een verandering 
van het Verdrag niet nodig. Het Spinelli-rapport, 
gericht op een Europese Unie met supranationale 
organen, is aldus ongewenst. 
7.26a. Het dient regel te worden, dat de leden 

van de Europese Commissie voor hun werk
zaamheden verantwoording afleggen in het 
Eu ropese Pa riement. 

b. De Ministers uit de Raad blijven te allen tijde 
verantwoording aan de nationale parlementen 
schuldig. Het Nederlandse parlement dient 
zich, door meer overleg met de betreffende 
ministers, intensiever bezig te houden met de 
opstelling van de Nederlandse ministers in de 
Raad. Op die manier kan het zogenaamde lek 
in de democratische controle op het besluit
vormende orgaan in Europa daadwerkelijk ge
stopt worden. 

c. Intensivering van de contacten tussen nationa
le en Euro-parlementariërs is dringend ge
wenst. De oprichting van een interparlementai
re commissie kan daartoe bijdragen. 
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VIII 

• 76 UITGANGSPUNT 

Naast de verantwoordelijkheid, die elk individu 
heeft tegenover zijn medemens in eigen land en 
daarbuiten, kan de overheid op eigen wijze een 
bijdrage leveren aan het lenigen van de nood, 
waarin miljoenen mensen elders in de wereld 
verkeren. Dit is een eis van gerechtigheid in inter
nationaal verband. Het Bijbels gebod de naaste 
lief te hebben als onszelf strekt zich dus ook uit tot 
de besteding van publieke middelen. Het afzonde
ren van een klein deel van de belastinggelden 
voor hulp en bijstand aan minder bedeelden in de 
wereld is niet minder dan een plicht. Ontwikke
lingshulp zal tot stand moeten komen in overleg 
en samenwerking met mensen, organisaties en 
overheden in landen die hulp ontvangen. 
Donorlanden hebben niet het recht om ontvan
gende landen te bevoogden, al mogen ze wel een 
verantwoorde besteding van gelden eisen. 

SITUATIE 

In onze tijd wordt hulp in velerlei vorm verleend. 
Noodhulp moet worden geboden in geval van 
natuurrampen, zoals overstromingen en droogte. 
Ontwikkelingssamenwerking zal echter als oog
merk moeten hebben de positie van vele kanslo
zen te verbeteren, zodat ook zij in staat worden 
gesteld zelf hun gaven en talenten te ontplooien 
tot eer van God. Sterke concentratie van hulpver
lening is noodzakelijk om een zo groot mogelijk 
effect te verkrijgen. Als klein land kan Nederland 
onmogelijk de nood van de gehele wereld op de 
schouders nemen. De armste mensen verdienen 
voorrang bij de hulpverlening, die niet bij voor
keur langs regeringskanalen moet worden ver
strekt. Inschakeling van particuliere organisaties 
in zowel Nederland als het ontvangende land 
moet meer dan nu gebeurt, worden nagestreefd. 

De RPF staat voor de volgende actiepunten: 

• 77 Hulpverlening 

8.1 Materiële nood kan niet worden losgezien 
van geestelijke nood, die weer verband houdt 
met de culturele en religieuze situatie in de ont
wikkelingslanden. Hulpverlening dient waar maar 
enigszins mogelijk gepaard te gaan met de ver-
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kondiging van het Evangelie van Jezus Christus. 
Het is van groot belang dat nationale kerken en 
nationale para-kerkelijke instellingen alsmede 
zendingsorganisaties worden ingeschakeld bij 
ontwikkelingshulp. 
8.2 Een laag ontwikkelingsniveau is een gevolg 
van het gebrekkig doordringen van het onderwijs. 
Daarom zal prioriteit moeten worden gegeven 
aan: 

basisonderwijs en opleiding van onderwijs
krachten; 
opleiding van voorlichters, met name ten be
hoeve van de landbouw, coöperaties en platte
landsontwikkeling (handwerk, kleine industrie, 
ambacht); 
kennisoverdracht van westerse kennis en tech
nologie naar de locale situatie. 

8.3 Ontwikkelingsgelden moeten zo effectief 
mogelijk worden besteed. De volgende voorstel
len dienen daartoe: 

terugdringen van de bureaukosten van het 
departement van Ontwikkelingssamenwerking 
door overheveling van taken naar particuliere 
organisaties; 
meer steun aan projecten die concreet de be
volking leren zich in de toekomst zelf te red
den; 
opvoeren van hulpverlening via particuliere 
instanties (medefinancieringsorganisaties en 
andere); 
verminderen van het aantal landen waaraan 
Nederland speciale steun geeft (de program
malanden). Naast Indonesië en Suriname zou
den er dat nog vijf kunnen zijn, zodat minder 
versnippering optreedt; 
hulpverlening meer toeleggen op activiteiten 
waarvoor in ons land grote deskundigheid 
aanwezig is (landbouw, weg- en waterbouw
kunde). Vanwege de praktijkgerichtheid ver
dienen HBO-ingenieurs de voorkeur in het 
veldwerk; 
meer coördinatie in EG-verband om tot een 
gezamenlijke regionale hulpverlening te ko
men; 
meer inspelen op de vraag uit de ontwikke
lingslanden zelf; 
meer aandacht voor kleinschalige projecten -
waar mogelijk opgenomen in een groter ge
heel - om risico van mislukken te verkleinen, 
de kans op kapitaalvernietiging op grote schaal 
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uit te sluiten en de voorbeeldfunctie voor de 
bevolking te vergroten; 
meer aandacht voor een goede verantwoor
ding van de hulpverlening; per project dienen 
goede afspraken te worden gemaakt over de 
wijze van verantwoording; 
beperking van het besteden van gelden door 
middel van VN-organisaties (multilaterale 
hulp) omdat deze vorm van hulpverlening min
der effectief is. 

8.4 De overheid zal de burger informatie moeten 
verstrekken over speciaal met Nederlandse hulp 
opgezette projecten om daarmee de burger meer 
te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. 
Denk ook aan het onderwijs. 
8.5 Voorwaarden voor het verlenen van ontwik
kelingshulp via overheidsinstanties zijn vrijheid 
van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. 
Het geven van ontwikkelingshulp mag in dezen 
als pressiemiddel worden gebruikt. Schending 
van deze fundamentele vrijheden kan leiden tot 
het staken van hulp waar dit de bevolking niet 
direct treft (kapitaal hulp of werkzaamheden op 
het gebied van de infrastructuur). Verlenen van 
noodhulp in geval van natuurrampen valt daar 
buiten. 
Hulp aan verwaarloosde bevolkingsgroepen dient 
hoge prioriteit te hebben bij de overheid en de 
particuliere organisaties. 
8.6 Overheden van landen in de Derde Wereld 
dragen eigen verantwoordelijkheid voor beheer 
van geldmiddelen en de verhoging van de levens
standaard in eigen land. Regeringen die blijk ge
ven van verantwoordelijkheidsgevoel op finan
cieel-economisch gebied en er zorg voor dragen 
dat de hulp het gehele volk ten goede komt, ver
dienen extra steun. Gedacht kan worden aan: 

gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van 
schulden; 
steun bij opleiding van bestuurskader en leer
krachten; 
extra steun bij grote projecten. 

8.7 Het ontwikkelingsbeleid dient primair gericht 
te zijn op landen en groepen met de laagste inko
mens. Vanuit de bestrijding van de armoede moe
ten blijvende effecten worden bereikt die leiden 
tot verzelfstandiging van land en inwoner. 
8.8 Armoedebestrijding en verzelfstandiging be
ginnen bij een structurele verbetering voor de 
nationale voedselproduktie door de kleine boeren 
(80% of meer van de boeren). 
Kunstmesthulp (programma FAO) verhoogt de 
produktie van elk gewas ongeacht het produktie
oppervlak en past daarmee goed in dit beleid 
(minder import van voedselgewassen, betere ex
port van handelsgewassen). 
8.9 Ontwikkelingssamenwerking behoeft niet te 
worden losgezien van de inschakeling van het 
bedrijfsleven. Hulpverlening mag echter nooit 
alleen op grond van werkgelegenheidseffecten in 
Nederland worden toegestaan. 
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8.10 De toegang van produkten uit de Derde 
Wereld op de Europese markt moeten worden 
vergroot. Nederland moet in EG-verband initiatie
ven ontplooien om bestaande barrières geheel of 
gedeeltelijk weg te nemen. 
8.11 Op internationaal niveau moet met spoed 
een voedselstrategie worden uitgewerkt, die kan 
voorkomen dat mensen massaal omkomen van 
honger, zoals nu reeds vaak jaren achtereen het 
geval is in de Sahellanden. Inzet van Nederlandse 
mestoverschotten in de Sahel dient te worden 
bestudeerd en ter plaatse te worden onderzocht. 
8.12 Het mandaat van de Nationale Commissie 
Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssa
menwerking (NCO)moet zo snel mogelijk worden 
beëindigd. 
8.13 In het kader van ontwikkelingshulp mag 
directe, noch indirecte steun worden gegeven 
aan zogeheten bevrijdingsbewegingen als ANC 
en SWAPO. Wel moet vanuit de begroting ontwik
kelingssamenwerking geld beschikbaar komen 
voor projekten voor vluchtelingenhulp in Zuid
oost-Azië, Afghanistan en de Hoorn van Afrika. 
8.14 Financiering om export van extreme eman
cipatieopvattingen naar Derde-Wereldlanden mo
gelijk te maken moet worden gestaakt. 
Themacoördinatoren die bij ambassades belast 
zijn met emancipatiezaken moeten andere func
ties krijgen. 
8.15 Speciale aandacht verdient hulpverlening 
in het kader van herbebossing in combinatie met 
voedselproduktie in ontboste gebieden, door het 
inschakelen van land loze boeren, die op contract
basis met de papierindustrie hout voor papierpulp 
produceren. 
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IX 

• 78 UITGANGSPUNT 

Zoals vrijheid een genormeerde zaak is, zo is ook 
de bescherming van die vrijheid (defensie) genor
meerd door Gods geboden . Ons land geniet al 
weer enkele tientallen jaren van de vrijheid, die ze 
uit Gods hand - door Zijn leiding van de geschie
denis van de Tweede Wereldoorlog - heeft terug 
ontvangen om Hem te dienen en te eren. Nu is dit 
niet de plaats om erbij stil te staan in hoeverre 
ons volk de vrijheid heeft aangegrepen om met
terdaad God te dienen in volle, vrije verantwoor
delijkheid. Wel moet erop worden gewezen, dat 
de verantwoordelijkheid van de overheid tegen
over God en daarom ook tegenover mensen, er
toe verplicht te zoeken naar middelen en wegen 
ter bescherming van de vrijheid tegen kwade 
machten. Vrijheid is een kostbaar goed, dat mag 
en moet worden beschermd. Maar niet elk middel 
om de vrijheid te verdedigen is verantwoord te
genover God, de Koning van heel de Schepping . 
Zowel pacifisme als militarisme moeten daarom 
worden afgewezen. 

SITUATIE 

Voor de verdediging van ons land is Nederland 
lid van de NAVO. Het lidmaatschap van de NAVO 
moet allereerst loyaal , maar tegelijk ook kritisch 
worden vervuld, erop toeziende, dat op verant
woorde wijze de gezamenlijke defensie-inspan
ningen worden gerealiseerd. 
Ons land dient alles in het werk te stellen de ern
stige bedreigingen van de vrijheid (bij voorbeeld 
het Sovjet-communisme) te weren . Langs de weg 
van het NAVO-lidmaatschap zou ook voortgang 
geboekt kunnen worden in de beperking en waar 
mogelijk vermindering van massavernietigings
wapens. Het gaat daarbij om zowel nucleaire, als 
ook biologische/bacteriologische en chemische 
wapens. De harde werkelijkheid gebiedt te zeg
gen, dat dan tegelijkertijd versterking geboden is 
van de conventionele bewapening. 

Het een en ander brengt de RPF tot de volgende 
actiepunten : 

• 79 Verdediging 

9.1 De verdediging van ons land kan momenteel 
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alleen op geloofwaardige en effectieve wijze ge
beuren in samenwerking met andere landen van 
West-Europa, de Verenigde Staten en Canada. 
Het lidmaatschap van de NAVO als defensief 
bondgenootschap is dan ook vanzelfsprekend. 
Nederland zal loyale steun aan de NAVO moeten 
geven, opdat het stabliliserende effect en de oor
logsvoorkomende werking, die van dit bondge
nootschap uitgaan, in stand kunnen worden ge
houden. 
9.2 Nederland moet de met de NAVO-partners 
gemaakte afspraken om de Westerse verdediging 
op peil te houden, nakomen waarbij reële verho
ging van de defensie-uitgaven met jaarlijks 3% 
uitgangspunt blijft . 
9.3 Verdere versterking van de defensie in Euro
pa door middel van de Westeuropese Unie ten 
behoeve van snellere coi'dinatie tussen de Euro
pese regeringen en verdere standaardisering van 
wapensystemen, wordt niet zonder meer afgewe
zen. Eén en ander dient evenwel de samenwer
king binnen de NAVO onverlet te laten . 

• 80 Bewapening 

9.4 In overleg met de NAVO-partners zal alles 
gedaan moeten worden om de rol van het kern
wapen terug te dringen, zonder dat daardoor het 
machtsevenwicht wordt verstoord. Modernise
ring van de conventionele bewapening verdient 
hoge prioriteit, ook als dit verhoging van de de
fensielasten met zich zal brengen. 
9.5 Nederland moet pogingen om een verder
gaande verspreiding van kernwapens in de we
reld te voorkomen, krachtig steunen . 
9.6 Nederland moet de besprekingen over de 
wederzijdse troepenverminderingen in Europa 
(MBFR) ondersteunen om tot concrete, evenwich
tige, controleerbare en vertrouwenwekkende re
sultaten te komen. 
9.7 Bij het streven naar ontspanning tussen Oost 
en West dient te worden uitgegaan van een geïn
tegreerd veiligheidsbeleid, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de (nog bestaande) Westerse voor
sprong op economisch en technologisch gebied. 
Zo kan getracht worden de Sovjet-Unie tot con
cessies te brengen t.a.v. de mensenrechten en 
haar te dwingen de prioriteiten te verleggen van 
de produktie van wapens naar consumptiegoede-
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ren, waardoor wapenbeheersing ook voor haar 
noodzakelijk wordt. 
9.8 De steeds verdergaande ontwikkeling van 
het kernwapen stelt de Sovjet-Unie in staat grote 
nadruk te leggen op een verrassingsoorlog . Een
zijdige afschaffing van alle kernwapens draagt 
niet bij tot de wereldvrede. Wel moet Nederland 
binnen de NAVO invloed uitoefenen om de bond
genoten te doen inzien, dat gebruik van strategi
sche kernwapens onaanvaardbare risico's voor 
de bevolking met zich brengt. 
9.9 Alleen indien Nederland een meer dan even
redig deel van de versterking van de conventione
le bewapening voor zijn rekening neemt, kan in 
overleg met de NAVO overwogen worden kernta
ken af te stoten. Een eenmaal gesloten verdrag 
met de Verenigde Staten inzake plaatsing van 
kruisvluchtwapens zal moeten worden uitge
voerd. 
9.10 In het licht van de samenwerking binnen de 
NAVO moet de vorming van een afzonderlijke en 
geïntegreerde Europese kernmacht worden afge
wezen. 
De bestaande Britse en Franse kernmacht moet 
van beperkte omvang blijven. Wel dient een al te 
grote afhankelijkheid van de Verenigde Staten te 
worden voorkomen met het oog op de beheersing 
van een onverhoopte oorlogscrisis - inbegrepen 
de dreiging van een kernconflict- op het Europe
se continent. 

• 81 Nieuwe wapens 

9.11 Nederland stelt zich terughoudend op t.a .v. 
de ontwikkeling van zogenaamde ruimtewapens 
met name ook vanwege het kostenaspect. Bij de 
bestudering daarvan dient allereerst te worden 
nagegaan of dergelijke wapens voeren tot een 
ongewenste nieuwe bewapeningsspiraal, dan wel 
of ze als een 'defensief ruimteschild' bijdragen tot 
stabilisering van de internationale verhoudingen. 
Voorkomen moet worden dat het 'Strategic De
fense Initiative' (Star Wars) leidt tot onderlinge 
verwijdering tussen de NAVO-partners. 
Nederland blijft zich eveneens sterk maken voor 
het uitbannen van biologische, bacteriologische 
en chemische wapens. 
Besprekingen of initiatieven die kunnen leiden tot 
het achterwege blijven van genoemde wapens in 
Oost en West dienen met kracht te worden ge
steund. 

• 82 Eigen land 

9.12 Vanwege de strategische ligging zal specia
le aandacht moeten worden gegeven aan de 
luchtverdediging van de Nederlandse zeehavens 
en vliegvelden . Deze zijn zeer kwetsbaar door de 
sterk toegenomen slagkracht van de luchtmach
ten van de Warschaupactlanden. 
9.13 De oefengelegenheid voor de gemechani-
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seerde eenheden van de Koninklijke Landmacht 
in Nederland moet royaal op peil blijven, ook al 
liggen de mogelijkheden in ons overbevolkte land 
met zijn beperkte natuurschoon niet voor het op
scheppen. 

• 83 Dienstplicht 

9.14 De militaire dienstplicht in de huidige vorm 
werkt onrechtvaardig, omdat vele goedgekeurde 
dienstplichtigen worden vrijgesteld . Er dient op 
korte termijn te worden gestreefd naar invoering 
van een algemene sociale dienstplicht voor jonge 
mannen. Een deel van de dienstplichtigen zal bij 
de krijgsmacht worden ingedeeld, anderen bij de 
civiele verdediging, in de overheidsdienstensec
tor of in het kader van ontwikkelingssamenwer
king . 
Bij het vaststellen van zowel de duur van de 
diensttijd als de bezoldiging zal worden gestreefd 
naar een rechtvaardige lastenverdeling over de 
diverse categorieën dienstplichtigen. 

• 84 Aard krijgsmacht 

9.15 Als verdediger van de democratie heeft de 
krijgsmacht een eigen structuur die niet democra
tisch kan zijn. Een strakke bevelsstructuur is nodig 
om in wisselende situaties onder oorlogsomstan
digheden doelmatig en snel te kunnen reageren. 
Om echter te voorkomen dat de krijgsmacht geï
soleerd raakt van de maatschappij moet er wel 
bereidheid zijn zich aan te sluiten bij veranderin
gen die zich in de maatschappij voltrekken. De 
eigen structuur van de kr ijgsmacht mag er niet 
door worden aangetast . 
Een adquaat militair straf- en tuchtrecht kan niet 
worden gemist. Om voldoende gemotiveerd te 
zijn en te blijven, zal de militair naast de lichame
lijke training en vaktechnische opleiding ook een 
goede voorlichting moeten krijgen over het doel 
van de krijgsmacht en de taak die hij daarin ver
vult. 
Overheidsvoorlichting inzake vrede en veiligheid 
verdient nadrukkelijke aandacht. 

• 85 Gewetensbezwaren 

9.16 Beroepsmilitairen die gewetens- of andere 
bezwaren hebben tegen bepaalde bij de krijgs
macht in gebruik zijnde wapens en daar publieke
lijk uiting aan geven, kunnen niet worden gehand
haafd en dienen de dienst te verlaten. 
Dienstplichtigen die gewetensbezwaren hebben, 
kunnen zich beroepen op de Wet gewetensbezwa
ren en om vervangende dienstplicht vragen. 

• 86 Geestelijke verzorging 

9.17 Het instituut Geestelijke Verzorging is te
recht ingesteld . Van geestelijke verzorgers mag 
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worden verwacht, dat zij zich kunnen verenigen 
met de doelstelling van de krijgsmacht en zich 
binnen dat kader loyaal zullen opstellen. Wanneer 
zij hun positie gaan misbruiken om eenzijdige 
(atoom)ontwapening te prediken, wordt de krijgs
macht gelijk aan een 'koninkrijk dat tegen zichzelf 
verdeeld is'. 

Bij uitzending van Nederlandse militairen naar 
het buitenland mag de Geestelijke Verzorging 
niet ontbreken. 
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X Waar het op aan komt 
bij verkeer en 
waterstaat 

• 87 UITGANGSPUNT 

Goede verb indingen over land, door de lucht en 
over het water zijn onmisbaar om de mens in de 
tweede helft van de twintigste eeuw in staat te 
stellen de cultuuropdracht uit te voeren . Het is 
daarbij een onbetwiste overheidstaak om met 
publieke middelen de daartoe noodzakelijke maat
regelen te treffen . Onlosmakelijk daaraan verbon
den is de verantwoordelijkheid om al het mogelij
ke te doen de verkeersveiligheid te bevorderen . 
De overheid heeft ook de taak er zorg voor te dra
gen dat er een goede waterhuishouding is en ver
antwoorde bescherming tegen het water dat ons 
land-aan-de-zee voortdurend bedreigt. 

SITUATIE 

Het beleid op het terrein van Verkeer en Water
staat heeft vele aspecten . In een dichtbevolkt land 
als Nederland is reeds een zware aanslag ge
pleegd op de natuur om de nodige verkeerswegen 
en alles wat daarmee te maken heeft aan te leg
gen. Bij het uitbreiden van het wegennet mogen 
economische belangen niet zonder meer zwaar
der wegen dan aspecten van natuurbehoud en 
milieu . De overheid heeft als taak voortdurende 
zorg te besteden aan de verkeersveiligheid en een 
scherpe controle op zware verkeersovertredingen. 
Gezocht moet worden naar mogelijkheden de 
verkeersintensiteit te beperken door stimulering 
van het openbaar vervoer. Aangezien publieke 
werken van groot belang zijn voor de werkgele
genheid zal de overheid het ontwerpen en aanbe
steden van grote projecten hoge prioriteit moeten 
blijven geven . 

De RPF komt in dezen tot de volgende actiepun
ten: 

• 88 10.1 Het Nederlandse wegennet dient, 
om meer dan één reden, in optimale staat van 
onderhoud te worden gebracht en gehouden . 
10.2 Voor regelmatig terugkerende filevorming 
op bepaalde knelpunten moet worden gezocht 
naar reële oplossingen. De structurele schade, die 
bij filevorming ontstaat door extra milieubelasting 
en tijdverspilling maakt intensieve studie naar 
oplossingen verantwoord . Ook ombuiging van 
een gedeelte in de piekbelasting van het wegen-
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verkeer naar het openbaar vervoer zou moeten 
worden bevorderd . 
10.3 Bij de voorgenomen decentralisatie van het 
landelijk wegenbeheer (WUW-problematiek) 
moeten de bijbehorende financiële middelen teza 
men met de verantwoordelijkheden onverkort 
overkomen naar de provincies, gemeenten en 
water- en wegschappen. 
10.4 De maximum snelheid kan waarditverant
woord is, op 120 km per uur worden gebracht. 
Terwille van de algemene verkeersveiligheid is 
Europese harmonisatie van snelheidslimieten 
noodzakelijk. Daar waar de weg en/of de verkeers
veiligheid dit niet toelaat moeten aan de situatie 
aangepaste snelheden worden opgelegd . AI naar 
de aard van de beperking kan dit opleggen van 
een maximum snelheid incidenteel doorlopend 
zijn . De opgelegde snelheden moeten wel scherp 
worden gecontroleerd. Er dient een bruikbare re
geling te komen, die het onverantwoord snel rij
den bij mist afdoende beteugelt. 
10.5 Meer en beter verkeersonderwijs op scho
len als ook streng optreden tegen egoïstisch rijge
drag kan bijdragen tot grotere verkeersveilighe id. 
Acties tegen alcoholmisbruik in het verkeer ver
dienen doeltreffende steun. 
10.6 Bewoners van de Waddeneilanden en de 
inwoners van Zeeuws-Vlaanderen moeten per
soonlijke vrijdom hebben op de veerdiensten met 
overig Nederland. De tarieven voor voertuigen 
moeten niet uitstijgen boven de kosten van de 
natte-weg kilometers die worden bespaard . 
10.7 Het project 'Westerschelde Oeververbin 
ding ' (WOV) moet doorgang vinden . De economi
sche infrastructuur van Zeeuws-Vlaanderen, als
mede het werkgelegenheidsaspect rechtvaardi
gen overheidsgarantie . De jaarlijkse Rijksbijdra
gen aan de bestaande veerdiensten moeten wor
den omgebogen in overzienbare investeringsbij
dragen aan een economisch haalbaar en op den 
duur zichzelf bedruipend project. Het tracé Ter
neuzen-Borssele verdient de voorkeur. 
10.8 Het openbaar vervoer, waarvan tekorten uit 
de schatkist worden bijgepast, moet afgestemd 
zijn op een reële vraag naar vervoer. Met inscha
keling van het particulier initiatief moet het moge
lijk zijn voor zeer onrendabele lijnen alternatieve 
oplossingen te vinden en uit te voeren. 
10.9 De concurrentie tussen enerzijds het ver
voer over de weg en het water en anderzijds het 
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railvervoer mag niet worden vervalst door bijpas
sing van het Rijk in de eventuele tekorten van het 
railvervoer. Daarbij dient wel een afweging plaats 
te vinden van planologische en milieutechnische 
bezwaren als gevolg van een verdere uitbreiding 
van het wegvervoer. 
10.10 Uit oogpunt van milieuvriendelijkheid en 
energiebesparing verdient het vervoer van mas
sagoederen per binnenschip opnieuw alle aan
dacht. 
10.11 Het toenemend vervoer van gevaarlijke 
stoffen per schip vraagt naast het toezicht op de 
veiligheid om registratie en mobiele voorzienin
gen ter bestrijding van calamiteiten. In rampenbe
strijdingsplannen moeten verantwoordelijkheden 
en activiteiten ook t .O.V. gemeenten (brandweer 
en openbare orde) duidelijk zijn geregeld. 
10.12 Bij alle vervoer moet om principiële rede
nen als ook op economische gronden worden 
gekeken naar een uiterste beperking op de zon
dag. 
10.13 Daar waar Waterschappen goed en econo
misch verantwoord functioneren, moeten nieuwe 
concentraties niet worden opgedrongen . 
10.14 Water is een eerste levensbehoefte. 
Grondwaterbelasting moet daarom worden afge
wezen. De kosten van een grondwatermeetnet 
dienen uit de algemene middelen te worden vrij
gemaakt. 
10.15 De Zuiderzeespoorlijn moet nader op haal
baarheid worden onderzocht in verband met een 
verdere ontsluiting van het Noorden. 

• 89 Etherpiraten 

10.16 Het illegaal gebruikmaken van radio- en 
televisiezenders - ongeacht het doel - moet met 
kracht worden tegengegaan. 
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XI Waar het op aan komt 
bij landbouw en visserij 

• 90 UITGANGSPUNT 

Landbouw, veeteelt en visserij zijn tot op de dag 
van vandaag onmisbaar in het leven van de mens. 
De omstandigheden in ons land lenen zich van 
oudsher uitstekend voor activiteiten op agrarisch 
gebied. Er is bijzonder veel bereikt op produktie
technisch gebied, afhankelijk van de zegen van 
God, Die de wasdom geeft. De Nederlandse land
en tuinbouw, alsmede de daarmee nauw verbon
den ondernemingen dragen niet alleen zorg voor 
de voedselvoorziening in eigen land, maar produ
ceren dankzij de gunstige omstandigheden ook 
voor de export. Voor de Nederlandse economie is 
dat weer van groot gewicht. Zowel de land- en 
tuinbouw als de visserij leveren door de export 
van goederen een bijzonder belangrijke bijdrage 
aan de welvaart in ons land. 

SITUATIE 

De krachtige positie van de Nederlandse agrari
sche sector is ondermeer bereikt dankzij voortdu
rend intensief onderzoek, ontwikkeling van nieu
we produkten en handhaving van zo hoog moge
lijke kwaliteitsnormen, alsmede het tot stand ko
men van de Europese Gemeenschap met zijn vrije 
markten. Er doen zich nu echter niet geringe pro
blemen voor door toenemende buitenlandse con
currentie. De toetreding van Spanje en Portugal 
tot de EG heeft minder gunstige gevolgen voor de 
glastuinbouw. De steeds oplopende energiekos
ten drukken al geruime tijd zwaar op zowel de 
glastuinbouw als de visserij. De grote overschot
ten van ondermeer melk, vlees, boter en graan 
tonen aan dat er binnen de EG ernstige verstorin
gen zijn in de verhouding tussen vraag en aanbod. 
Dat heeft al tot diverse maatregelen geleid zoals 
de superheffing en de interimwet varkens- en 
pluimveehouderijen . Om al die problemen te lijf 
te gaan en het maatschappelijk welzijn van de 
agrarische ondernemer te behartigen is nationaal 
als internationaal een krachtig overheidsbeleid 
noodzakelijk, evenals inspanningen van de diver
se bedrijfstakken om te komen tot een betere af
stemming van vraag en aanbod. 

De RPF komt daarom met de volgende actiepun
ten: 

382 

• 91 Land- en tuinbouw 

11.1 De krachtige exportpositie in de land- en 
tuinbouw is mede verkregen door het feit, dat 
veel gezinsbedrijven bereid zijn 2200 tot 3000 uur 
per jaar te maken tegen een uurloon dat minimaal 
is. Bezien moet worden in hoeverre beginnende 
ondernemers in land- en tuinbouw voor meer 
fiscale tegemoetkoming in aanmerking kunnen 
komen. Daarbij kan tevens het schenkings- en 
successierecht bij overname van familiebedrijven 
worden betrokken. 
11.2 In de fiscale sfeer is nog te weinig gedaan 
om een redelijke vermogensopbouw in kleinscha
lige bedrijven mogelijk te maken. Deze vermogens
opbouw is noodzakelijk om het zeer lage rende
ment te verbeteren en negatieve resultaten in de 
klimaatsafhankelijke land- en tuinbouw mede te 
kunnen opvangen. 
11.3 Meer dan ooit kan alleen een goede be
drijfsvoering nog een redelijk inkomen op een 
bedrijf mogelijk maken. Zodra het evenwicht tus
sen vraag en aanbod in de agrarische sector is 
hersteld, dient de superheffing te worden beëin
digd . Een goede verkaveling is noodzakelijk voor 
een goede bedrijfsvoering en dient van overheids
wege metterdaad te worden bevorderd van het 
doorwerken hiervan in de bedrijfsontwikkeling . 
11.4 Het is noodzakelijk dat voor het oplossen 
van knelpunten in ruilverkavelingsgebieden el
ders grond beschikbaar is, zoals nu in de provincie 
Flevoland. Inpoldering van de Markerwaard is 
voor de landbouw van belang om ook in de toe
komst bedrijven te kunnen behouden en te kun
nen opzetten. 
11.5 Bij de vaststelling van bestemmingsplan
nen, de projectering van wegen enz. moet elke 
verspilling van grond worden voorkomen . Bij ont
eigening moet aan de eigenaar en aan de gebrui
ker vergoeding van de verkeerswaarde en vergoe
ding van de bedrijfsschade worden uitgekeerd. 
11.6 In de ontwikkeling van de land- en tuin 
bouw heeft het drieluik 'voorlichting, onderzoek 
en onderwijs' een belangrijke rol gespeeld. Mede 
hierdoor is een exportcapaciteit bereikt die voor 
het nationale inkomen van grote betekenis is. Be
zuinigingen in deze sector mogen er niet toe lei
den dat de voorsprong die Nederland heeft ten 
opzichte van landen die hiervoor niet hebben 
geïnvesteerd, te niet wordt gedaan. 
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11.7 Binnen het in EG-verband te voeren land
bouwbeleid zal aandacht moeten worden besteed 
aan de volgende facetten: 

herstructurering van het landbouwbeleid, 
waarbij de produktie-omstandigheden in de 
verschillende lidstaten beter worden benut; 
nadruk op het specialisatiebeginsel, waardoor 
een verbetering van de arbeidsverdeling bin
nen de gemeenschap is gewaarborgd; 
geen doorbreking van het 1%-plafond (BTW
afdracht) zonder noodzakelijke aanpassingen 
van het landbouwbeleid. 

11.8 Meer dan ooit geldt dat de agrariër het land
schap verzorgt en onderhoudt; hij moet boven
dien zonder overheidssteun als ondernemer een 
optimale bedrijfsvoering kunnen realiseren. Be
heersovereenkomsten in beschermde gebieden 
genieten derhalve de voorkeur boven kostbare 
gesubsidieerde aankopen door milieu-organisa
ties. 
11.9 De intensieve veehouderij ontkomt niet aan 
beperkende maatregelen ingevolge de interimwet 
en de meststoffenwet, omdat we gezamenlijk ook 
verantwoordelijkheid hebben te dragen voor het 
milieu . Bij voorkeur middels internationale afspra
ken, maar desnoods alleen. Intensief overleg met 
het bedrijfsleven o.m. over transportkosten is 
hierbij onmisbaar. 
11 .10 Eén van de instrumenten die concurrentie 
met het buitenland mogelijk maakt, is het hebben 
van beslist niet hogere, maar zo mogelijk lagere 
energietarieven dan de ons omringende landen. 

• 92 Visserij 

11.11 De internationale positie van de Neder
landse visserij is door allerlei oorzaken ernstig 
verzwakt. Nog steeds heeft de visserij te maken 
met hoge kosten vanwege de brandstofprijzen en 
met problemen rond de quotering en de controle 
daarop. Toch heeft de Nederlandse visserij goede 
exportperspectieven. De overheid zal export naar 
alle landen van de wereld moeten bevorderen. 
11 .12 In nauw overleg met het bedrijfsleven zal 
de overheid tot een doelmatiger beleid moeten 
komen dat meer op de praktijk in de visserij is 
gericht. De administratieve verplichtingen dienen 
te worden vereenvoudigd. 
11.13 Nu er een EG-visserij beleid tot stand geko
men is, is het de taak van de overheid er voor te 
zorgen dat door dit beleid de visserij niet econo
misch aangetast wordt. Visquota die door een 
lidstaat niet gevangen worden, dienen ten goede 
te komen aan EG-landen die van deze vissoorten 
te kort hebben. 
11.14 De overheid zal via overleg in EG-verband 
dienen te voorkomen dat andere landen hun vis
serijgrenzen naar willekeur vaststellen. Zeerech
ten en vangstgebieden van Nederlandse vissers 
worden daardoor aangetast. De eigen twaalf-
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mijlszone dient in dit verband te worden be
schermd. 
11.15 In samenwerking met de visserijorganisa
ties en producentenorganisaties dient de regering 
te streven naar een betere verdediging van de 
belangen van de Nederlandse visserij in EG-ver
band dan tot nu toe het geval is geweest. In natio
naal verband dienen groepsquota of individuele 
quota beschermd te worden, zodat ieder jaar een 
goed visserijplan is op te stellen door de produ
centenorganisaties. 
11.16 In EG-verband dient de regering de vol
gende punten van beleid na te streven: 
1. Europese viswateren moeten in principe open 

staan voor alle vissers uit deze lidstaten. Het 
claimen van exclusieve visserijzones moet af
geschaft worden. 

2. Het vissen in Europese wateren door niet-lid
staten dient drastisch beperkt te worden. 

3. In het kader van de visstandbescherming zal 
aan de belangen van de comsumptievisserij 
prioriteit gegeven moeten worden boven de 
industrievisserij. 

4. Een voor alle lidstaten geldende geharmoni
seerde regeling voor de controle op de nale
ving van aan de visserij opgelegde maatrege
len zal moeten worden ontworpen, maar deze 
controle zal zo moeten geschieden dat dit een 
economische uitvoering van de visserij niet 
hindert. 

5. Invoer van visserijprodukten tegen abnormale 
voorwaarden uit derde landen dient te worden 
tegengegaan. 

6. Er zal voor ieder van de lidstaten een 
rechtvaardig werkend vangstverdelingsbeleid 
tot stand moeten komen, waarbij de volgende 
zaken dienen te worden geregeld: 
a. vaststelling van een maximum aantal 

vangstschepen gekoppeld aan een capaci
teits- of PK-stop en een lengtemaximum 
van de boomkor; 

b. vervanging van de registratieplicht door 
vaststelling van een maximum aantal vis
dagen en uitbreiding van de stille periode. 
Overwogen zal moeten worden of eventu
eel de visserij op zaterdag en zondag verbo
den dient te worden. Een goede zaak is dat 
door het visserijbedrijfsleven een vijftal 
stilligweken is ingevoerd. 

• 93 Schelpdiercultuur 

11.17 Na de voltooiing van de pijlerdam in de 
Oosterschelde dienen de belangen van oester- en 
mosselkwekers en de overige visserijbelangen in 
dit gebied evenwichtig te worden bevorderd. De 
ongedachte mogelijkheden van het Grevelingen
meer, tezamen met ecologische factoren recht
vaardigen de keuze voor een zoute Grevelingen. 
Aan de bij de landbouw gewekte verwachtingen 
ten aanzien van zoet water op Schouwen-Duive-
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land en Goeree-Overflakkee dient te worden vol
daan middels een pijpleiding vanuit de Krammer. 
De kosten hiervan dienen te worden gedekt door 
het voor de Deltawerken beschikbare budget. 
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XII Waar het op aan komt 
bij onderwijs en 
vorming 

• 94 UITGANGSPUNT 

Een cultuur, een samenleving van mensen, gaat 
te gronde wanneer er geen opvoeding, onderwijs 
en vorming zou zijn. Een toekomstige generatie 
moet onze cultuurgeschiedenis overgedragen krij
gen, opdat zij straks de verantwoordelijkheid van 
de oudere generatie kan overnemen. In ons land 
kennen wij het verworven recht van de vrijheid 
van onderwijs. In artikel 23 van de Grondwet is 
deze vrijheid van onderwijs gewaarborgd . Ouders 
en opvoeders hebben daardoor een geweldige 
kans de Here God te dienen door de aan hen toe
vertrouwde kinderen in staat te stellen zich dienst
baar te maken aan het koninkrijk van God. Het is 
de eerste verantwoordelijkheid van het bijzonder 
onderwijs om van dat voorrecht gebruik te maken. 
Christelijke scholen zullen zich in hun schoolwerk
plan inhoudelijk moeten profileren en aantonen 
dat het bijzonder onderwijs zich onderscheidt van 
het openbaar onderwijs. 

SITUATIE 

Er is ook in onze tijd een toenemende bedreiging 
van de vrijheid van richting en inrichting van het 
onderwijs. De overheid heeft tot taak die vrijheid 
te blijven waarborgen. Ook indirecte beïnvloeding 
via schoolbegeleidingsdiensten en school plan
ning, alsmede via de advies- en verzorgingsstruc
tuur voor het onderwijs moet worden tegenge
gaan. 
Onderwijs - van basisschool tot universiteit - is 
voortdurend in beweging . Het grote aantal experi
menten in het onderwijs heeft de laatste tijd tot 
desoriëntatie geleid. Vanwege het belang van 
onderwijs is het nodig het proces van reorganisa
tie te stuiten en nu meer aandacht te geven aan 
de kwaliteit van het onderwijs. Ook de massaliteit 
van grote scholengemeenschappen heeft een na
delige invloed op het karakter van het onderwijs. 
Er moet naar een evenwicht worden gezocht tus
sen het aanbod van onderwijs en variatie daarin 
en de onderwijsgemeenschap. 
Onderwijs moet gericht zijn op adequate kennis
overdracht, zodat leerlingen en studenten hun 
toekomstige taak aankunnen. Bij het beroepson
derwijs moet praktische vakbekwaamheid worden 
aangeleerd, waardoor plaatsing in de maatschap
pij gemakkelijker mogelijk is. Arbeidstijdverkor-
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ting en als gevolg daarvan wisselende leraren 
voor één en hetzelfde vak is zeer nadelig voor de 
leerling en tast de kwaliteit van het onderwijs aan. 

De RPF komt op grond daarvan tot de volgende 
actiepunten: 

• 95 Vrijheid van onderwijs 

12.1 De vrijheid van onderwijs (richting, inrich
ting en stichting) en de financiële gelijkstelling 
mogen niet worden aangetast. In het schoolwerk
plan moet het bijzonder onderwijs kunnen aange
ven, op welke wijze zij zich onderscheidt van het 
openbaar onderwijs. De overheid mag niet toe
staan dat binnen het openbaar onderwijs bevoor
deling plaatsvindt van welke levensbeschouwelij
ke richting dan ook. 
12.2a. Overheidseisen met betrekking tot de 

deugdelijkheid van het onderwijs dienen be
perktte blijven tot het eindniveau en de kwali
teit ervan. 

b. Denkbeelden, die voortkomen uit een huma
nistische mens- en maatschappijvisie mogen 
niet tot een onderwijsdoel worden verheven. 
Wanneer deze visie duidelijk is aangegeven in 
het schoolwerkplan wordt de status van open
baar onderwijs verlaten. 

12.3 De wet op de medezeggenschap in het on
derwijs zal alleen moeten gaan gelden voor het 
openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs, dat 
reeds met deze wet in haar vrijheid wordt beperkt, 
dient hiervoor gevrijwaard te worden. Het bijzon
der onderwijs is voor ouders, opvoeders en leer
krachten een zaak van recht. Als lid van een des
betreffende vereniging/stichting, die dit onderwijs 
in stand houdt, beschikken zij over toereikende 
(mede)zeggenschap. De wet op de medezeggen
schap moet met het oog daarop worden aange
past. Dit verdient de hoogste prioriteit. 
12.4 Het recht op vrijheid van onderwijs op le
vensbeschouwelijke basis dient in alle fasen en 
sectoren van het onderwijs gestalte te kunnen 
krijgen, dus ook in de sectoren van het beroepson
derwijs en de volwasseneneducatie. De huidige 
ontwikkeling van het systeem 'prognoses voort
gezet onderwijs' (voorheen planprocedure WVO) 
dient gezien te worden als een inbreuk op de vrij
heid van onderwijs. Het toewijzingsbeleid zal 
moeten uitgaan van objectieve criteria. 
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12.5 Het christelijk onderwijs heeft recht op 
school begeleiding op basis van de eigen identi
teit. Waar de mogelijkheid voor een christelijke 
schoolbegeleidingsdienst bestaat, moet deze 
dienst uit de algemene middelen worden bekos
tigd. 

• 96 Primair onderwijs 

12.6 Het nieuwe basisonderwijs dient de verwor
venheden van het kleuteronderwijs volledig te 
respecteren. Aansluiting op het vervolgonderwijs 
mag niet uit het oog worden verloren. Voor de 
directie van met name de kleinere scholen dient 
er ruimte te worden gecreëerd om meer tijd te 
krijgen voor de uitvoering van haar taak naast het 
lesgeven. 
12.7 De bovengrens aan de grootte van de scho
len is bereikt op het moment, dat het contact tus
sen onderwijzer en leerling niet meer goed func
tioneert. Bij het onderwijs zal meer aandacht moe
ten worden besteed aan de individuele leerling en 
zijn talenten. 
12.8 Aangezien opvoeden een taak van de ou
ders is, kan deze niet aan derden worden overge
dragen anders dan op verzoek van de ouders. 
Wettelijke kaders van peuterspeelzalen en kinder
dagverblijven anders dan voor gehandicapte kin
deren dienen achterwege te blijven. 
12.9 De overheid dient speciale aandacht te ge
ven aan het onderwijs in achterstandsituaties en 
hiervoor ruimte te scheppen ook ten behoeve van 
het levensbeschouwelijk onderwijs. Zorgverbre
ding in het nieuwe basisonderwijs dient achterwe
ge te blijven. De gehanteerde normen dienen eer
der verhoogd dan verlaagd te worden, daar door 
de grotere klassen er eerder kans bestaat dat de 
minder getalenteerde kinderen de aansluiting 
missen. 
12.10 De overheid dient uitsluitend speciale aan
dacht te geven aan het taalonderwijs van de cultu
rele minderheden. Binnen het kader van artikel 23 
van de Grondwet bestaat voldoende ruimte om 
voor deze culturele minderheden levensbeschou
welijk onderwijs te geven voorzover dit gewenst 
wordt. 

• 97 Voortgezet onderwijs 

12.11 Vernieuwd vervolgonderwijs na het basis
onderwijs kan slechts worden ontwikkeld naast 
het bestaande categoriale onderwijsstelsel. Het 
doorbreken van de bestaande vakkenstructuur 
dient onderzocht en gestimuleerd te worden met 
het oog op een betere aansluiting van het onder
wijs op de ontwikkelingen in de hedendaagse 
samenleving. Het is niet uitgesloten dat anders 
het gevaar dreigt dat de scholieren een te eenzijdi
ge opleiding afronden of een richting kiezen die 
geen perspectief biedt voor de toekomst. 
12.12 De uniforme basispakketten dienen breder 
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van opzet te zijn, teneinde de keuzemogelijkheden 
na de eerste fase van het voortgezet onderwijs te 
vergroten . Het onderwijs in de huishoudkunde en 
de informatica dient als verplicht vak te worden 
opgenomen . Bij het algemeen voortgezet onder
wijs dient het aanbod van keuzevakken beperkt te 
worden; wel is het noodzakelijk om ru imte te 
scheppen voor het vak algemene technieken . 
12.13 Het verdient de voorkeur, dat het AVO- en 
het VWO-onderwijs zich duidelijk blijven onder
scheiden in de eindtermen. Dat wil zeggen: AVO 
geeft toelating tot maximaal het Hoger Beroeps 
Onderwijs en het VWO tot de universiteit. Er dient 
gestreefd te worden naar een betere aansluiting 
van het AVO-onderwijs op het hoger onderwijs . 
Het vergroten van het aantal examenvakken is 
wenselijk. Experimenten hebben schade toege
bracht aan het onderwijs. Verdere experimenten 
met geïntegreerd voortgezet onderwijs moeten 
worden afgewezen. Categoriaal onderwijs heeft 
verre de voorkeur. 
12.14 Er dienen maatregelen te worden geno
men die leiden tot het versterken van het (lager) 
beroepsonderwijs en tot een betere aansluiting 
op het praktijkniveau, waardoor de maatschappe
lijke waardering sterk verbeterd zal worden . 
12.15 Het Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs 
(KMBO) dat een praktijkgericht alternatief biedt 
voor hen die niet in aanmerking (willen) komen 
voor het MBO dient zo snel mogelijk te worden 
ingevoegd in de volletijd - en deeltijd-variant. Niet 
uit het oog mag worden verloren dat de spreiding 
moet geschieden op basis van levensbeschouwe
lijke denominatie. Ter voorbereiding op deze ont
wikkeling dienen thans cursussen in het kader 
van het leerlingwezen te worden toegewezen aan 
scholen voor het (lager) beroepsonderwijs op le
vensbeschouwelijke grondslag, opdat zij in sa
menwerking met vormingsinstituten met dezelfde 
grondslag kunnen opteren voor het KMBO. Bij 
deze ontwikkeling moet het concentratiebeleid 
van streekscholen voor beroepsbegeleidend on
derwijs worden opgeheven. Daarnaast is het 
noodzakelijk om te onderzoeken op welke wijze 
het vormingswerk, al dan niet in samenwerking 
met het beroepsonderwijs, bestaansrecht heeft. 
12.16 Gelet op het probleem dat de herschikking 
van de werkgelegenheid nog onvoldoende moge
lijkheden voor de schoolverlaters biedt om aan 
het arbeidsproces te gaan deelnemen, dienen er 
wettelijke kaders te komen voor de samenwerking 
tussen scholen, regionale organen van het leer
lingwezen, arbeidsbureaus, schoolkeuze-advies
bureaus en werkgevers in de regio . In het huidige 
beleid dienen de opgerichte contactcentra-onder
wijs-arbeid uitgebreid en verdiept te worden . Het 
onderwijs dient zo te worden ingericht, dat aan
vullend beleid ten behoeve van extra faciliteiten 
voor speciale groepen jongeren achterwege kan 
blijven. 
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• 98 Leerplicht 

12.17 De leerplicht tot 16 jaar moet worden ge
handhaafd. Zolang er behoefte aan partiële leer
plicht blijkt te bestaan, dient op de naleving ervan 
te worden toegezien . Een kritische bezinning op 
de aard en uitvoering van de partiële leerplicht is 
zeker gewenst. Het vormingswerk dient meer ge
richt te zijn op de ontplooiingskansen van de jon
geren . Het moet duidelijk aansluiten bij de eisen 
van de praktijk, en dus eventueel mogelijkheden 
bieden tot herscholing van werkloze jongeren. 

• 99 Scholing leraren 

12.18 Meesterschap en vakmanschap zijn onlos
makelijk met elkaar verbonden in het onderwijs. 
De bij- en nascholing voor de leerkrachten dient 
ruimer opgezet te worden. In principe worden 
deze cursussen toegewezen aan de initiële oplei
dende instanties. Integratie van lerarenopleidin
gen binnen en buiten de universiteit moet worden 
nagestreefd . 
12.19 Het is in het belang van de leerlingen dat 
er verruiming komt in de wettelijke regeling voor 
vervanging van docenten die afwezig zijn wegens 
ziekte of het verplicht volgen van een bijscholings
cursus ; tevens kan dit een bijdrage leveren aan 
de bestrijding van de structurele werkloosheid in 
het onderwijs . 

• 100 Hoger onderwijs 

12.20 Toelating tot het hoger onderwijs dient te 
geschieden op basis van de resultaten van de 
afgelegde centraal schriftelijke eindexamens in 
plaats van loting . De kosten van het hoger onder
wijs rechtvaardigen een adequate selectie van 
kandidaten. 
12.21 Het hoger beroepsonderwijs, de open uni
versiteit en het wetenschappelijk onderwijs zijn in 
de wetgeving geregeld. Het beleid dient erop ge
richt te zijn, dat de onderscheiden taken duidelijk 
worden gehandhaafd en de onderlinge doorstro
ming is gegarandeerd. 
12.22 De wetenschap kan niet waardevrij wor
den beoefend. Met de ethische aspecten van we
tenschapsbeoefening zal terdege rekening moe
ten worden gehouden . Wijsbegeerte en weten 
schapsethiek behoren een plaats in de weten
schappelijke opleiding te behouden en uit te bou
wen . Het proces van taakverdeling en concentra
tie moet worden geëvalueerd en voortgezet. 
12.23 Inbreng van onderwijs op levensbeschou
welijke basis binnen de open universiteit dient te 
worden bevorderd . 

• 101 Werkgelegenheid 

12.24 Onder meer ter bevordering van een opti
male werksfeer en een terugdringing van het ver-
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zu im van leerkrachten wegens ziekte e.d. is het 
wenselijk dat de minimale klassegrootte wordt 
verlaagd. De arbeidstijdverkorting in het onder
wijs mag er niet toe leiden dat één vak voor één 
klas (groep) door wisselende leraren wordt gege
ven en kwaliteitsverlies optreedt. 
12.25 Het benoemings- en het afvloeiingsbeleid 
dient ruimte te krijgen om het mogelijk te maken 
dat kostwinners en vervolgens jongeren een voor
keursbehandeling hebben . 

• 102 Europa 

12.26 Binnen de Europese Gemeenschap moet 
worden gestreefd naar een wederzijdse erkenning 
van getuigschriften en diploma's binnen het on 
derwijs. Het hoger onderwijs moet deelnemen 
aan onderzoek binnen het Eureka-project. 

RPF: 98-102 



XIII 

• 103 UITGANGSPUNT 

Het is in principe een van de eerste verantwoorde
lijkheden van de burgers voor eigen woonruimte 
te zorgen . Men kan dit doen door te kopen , dan 
wel te huren . Gelet op de hoogte van de inkomens 
kan elke burger met betaald werk die verantwoor
delijkheid dragen . Jongeren moeten daarvan zo 
vroeg mogelijk worden doordrongen. Zij moeten 
gestimuleerd worden tot gerichte spaarzin voor 
het bekostigen van eigen woonruimte. Het is in 
elk geval geen primaire overheidstaak in woon
ruimte te voorzien , al moet de overheid in deze 
wel een verantwoord voorwaardenscheppend 
beleid voeren. 
Ruimtelijke ordening daarentegen behoort wel 
tot de overheidstaak. Het algemene rechtsbelang 
is daarmee gediend . Vooral vanwege de schaarste 
van de te verdelen ruimte in ons land is ordening 
van overheidswege onm isbaar. 

SITUATIE 

In ons land is de bemoeienis van de overheid met 
de huisvesting te groot geworden. Dat is op zich 
verklaarbaar op grond van de ontwikkelingen na 
de Tweede Wereldoorlog . Onvoldoende bijstel
ling van het toen ingezette woningbouwbeleid en 
de later gevolgde subsidieregelingen voor kopers 
en huurders zijn er oorzaak van geweest, dat de 
staat te veel geld moet uitgeven voor de woning
bouwen de huisvesting van de burgers. Sanering 
van dat beleid is nodig . 
Het zwaartepunt van het planologisch beleid ligt 
bij de lagere overheden. De Rijksoverheid be
houdt wel de verantwoordelijkheid voor het ne
men van Planologische Kernbeslissingen (PKB), 
maar decentralisatie verdient waar mogelijk voor
keur boven centralisatie van beleid. Inspraak voor 
direct betrokkenen bij wijzigingen van de woon
en leefomstandigheden dient serieus te worden 
genomen. Het beleid inzake ruimtelijke ordening 
moet worden afgestemd op het milieubeleid. 

De RPF stelt de volgende actiepunten voor : 

• 104 Eigen huis 

13.1 Het eigen woon bezit zal krachtig moeten 
worden bevorderd, mede door een aantrekkelijk 
spaarbeleid. De mogelijkheden moeten worden 
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onderzocht om te komen tot een woningspaar
plan (bijvoorbeeld een woonzilvervloot met extra 
overheidspremie ter stimulering) en het bevorde
ren van de bouw van optiewoningen (huur met 
recht op koop) en afschaffing van overdrachtskos
ten. Kopen moet aantrekkelijker worden dan hu
ren . 
13.2 Het aandeel van de woningwetbouw in de 
jaarlijkse netto uitbreiding van de woningvoor
raad zal geleidelijk moeten worden teruggedron
gen ten gunste van particuliere woningbouw. Een 
taakstellend bouwprogramma, gefundeerd op 
een solide meerjarenbeleid, is daartoe noodzake
lijk . 
13.3 Naast lastenverlichting voor de bedrijven 
in de bouw, moeten ook de stichtingskosten voor 
de goedkopere huur- en koopwoningen worden 
verlaagd. Dat kan door het verlagen van het BTW
tarief, door de variatie in verkaveling en verschij 
ningsvorm meer in overeenstemming te brengen 
met de huur- en koopprijs, door het bevorderen 
van bepaalde woningbouwtechnieken en door de 
bewoners zelf voor binnenafwerking te laten zor
gen . Bovendien kan een eenvoudiger regelgeving 
bijdragen aan verlaging van kosten. 
13.4 Gelet op de ongelijke spreiding van het wo
ningtekort zal in de toekomst meer gewicht moe
ten worden toegekend aan beslissingen van plaat
selijke overheden voor wat betreft het woning
bouwbeleid. Decentralisatie van het volkshuisves
tingbeleid kan een middel zijn om tot een optima
le huisvesting te komen. 
Voor een goede bevolkingsopbouw is het noodza
kelijk dat vooral kleine gemeenten de mogelijk
heid hebben jonge mensen die een gezin willen 
stichten, aan huisvesting te helpen. 
13.5 De overheid dient zich met kracht te verzet
ten tegen het 'kraken' van leegstaande panden, 
omdat dit in feite een zich vergrijpen is aan ander
mans bezit. Leegstand vanwege speculatie moet 
worden tegengegaan . 
Gelet op het slecht functioneren van de woning
markt worden de volgende maatregelen voorge
steld : 
a. vermindering van beperkende maatregelen bij 

de verkoop van woningen; 
b. afschaffing van de 6% overdrachtskosten ; 
c. verlaging van het tarief van de belasting op 

het rechtsverkeer bij de overdracht van andere 
woonhuizen. 

RPF : 103-104 



13.6 Eigen woonbezit moet ook door herinvoe
ring van de fiscale aftrek voor onderhoudskosten 
worden bevorderd. De subsidie op nieuw te bou
wen premie-A en -B-koopwoningen dient te wor
den afgeschaft. 
13.7 Bij toewijzing van woonruimte en het ver
strekken van vestigingsvergunningen verdienen 
zij die wettig getrouwd zijn en alleenstaanden een 
voorkeu rsbehandel ing. 

• 105 Huren 

13.8 Het huur(subsidie)beleid zal drastisch moe
ten worden gesaneerd . Het ingewikkelde subsi
diestelsel heeft de werkelijke kosten van het wo
nen versluierd. 
De volgende maatregelen worden voorgesteld: 
a. Een ombuiging ad 200 miljoen in 1990 op het 

totaalbedrag aan object- en woonsubsidies 
(lettende op de inkomens van subsidieaanvra
gers) ; 

b. een strakker beleid van gemeentebesturen bij 
het toekennen van individuele huursubsidies; 

c. jongeren beneden de 18 jaar moet, tenzij een 
bijzondere noodzaak aanwezig is, geen gesub
sidieerde woonruimte ter beschikking worden 
gesteld ; 

d. de woningwetwoningen dienen te worden be
stemd voor de mensen met de laagste inko
mens. Daarnaast kan door premietoekenning 
hulp worden verleend aan burgers, die zonder 
overheidssteun geen passende woonruimte 
kunnen vinden ; 

e. een gerichte woonruimteverdeling bevordert 
de doorstroming; 

f . de jaarlijke huurverhoging dient geen automa
tisme te worden . De steeds hoger wordende 
huurprijzen werken leegstand van duurdere 
huurwoningen op grote schaal in de hand. 
Daarnaast wordt het voor velen, gelet op de 
cumulatie van allerlei maatregelen op sociaal
economisch gebied onmogelijk de voortgaan
de verhogingen te blijven betalen. 

13.9 Het verhuren van kamers, c.q. woonruimte 
moet veel aantrekkelijker worden door : 
a. vrijstelling van inkomensbelasting van inkom

sten uit onderverhuur van de zelf bewoonde 
eigen woning; 

b. het scheppen van reële mogelijkheden voor 
de verhuurder om huurders die zich ernstig 
misdragen weer uit zijn woning te krijgen; 

c. het afschaffen van de huurbescherming voor 
kamerhuurders in woningen die door de ver
huurders zelf worden bewoond. 

• 106 Ruimtelijke ordening 

13.10 De eenzuidige technische benadering van 
de ruimtelijke problemen volgens een eenmaal 
vastgesteld plan moet worden afgewezen. Het 
omgaan met de ruimte moet door overleg tussen 
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burger en overheid meer dienstbaar worden ge
maakt aan de eer van de Schepper. Dat vergt een 
beleid, waarbij de overheid en de burgers hun 
beperkingen kennen . 
13.11 De rechtsgrond voor het ruimtelijke orde
nen van publieke eigendommen (de binnenwate
ren, rivieren, natuurgebieden etc.) verschilt we
zenlijk van de rechtsgrond voor ruimtelijke orde
ning van particuliere eigendommen (grond en 
huizen). 
Wanneer er behoefte is aan ruimte voor huizen, 
fabrieken en wegen zal er rekening moeten wor
den gehouden met de redelijke belangen van de 
grondeigenaren . 
13.12 De overheid dient een zorgvuldig beheer 
te voeren over de beschikbare natuurgebieden in 
rijksbezit en deze te beschermen tegen het aanleg
gen van wegen en woongebieden . 
Gestreefd moet worden naar het behoud van het 
natuurlijke landschap (bijvoorbeeld op de Veluwe) 
en niet naar het instellen van landschapsparken 
in landbouwgebieden waarvoor offers worden 
gevraagd van bepaalde groepen (denk aan agra
riërs) en bewoners van eigen huizen . 
13.13 De plaatselijke overheden moeten de gele
genheid krijgen de voor de eigen bevolking beno
digde woningen te doen bouwen . Het groeiker
nenbeleid kan worden gewijzigd. Dat beleid is 
vanwege uniformering en nivellering geen suc
ces, terwijl gemeenten die het aangaat vaak te 
kampen hebben met problemen van grondbedrij
ven en allerlei sociale problemen vanwege een 
eenzijdig samengestelde bevolking . Ook hun fi
nanciële positie is in versterkte mate verslechterd 
door het verminderen van allerlei subsidies. Ver
nieuwing van oude steden is aantrekkelijker. Dat 
voorkomt bovendien vergroting van ruimtebeslag 
en stimuleert de werkgelegenheid in de bouw. 
13.14 Wonen, werken en recreëren moeten niet 
nodeloos van elkaar worden gescheiden. Werkge
legenheidscentra en recreatiegebieden dienen 
daarom zo dicht mogelijk bij bevolkingscentra te 
worden gesitueerd. Hierdoor kan forensenverkeer 
worden afgeremd. Ook kan de verdere ontwikke
ling van slaapsteden worden beperkt en worden 
tegengegaan dat de nog aanwezige open ruimte 
wordt versnipperd. 

• 107 Markerwaard 

13.15 Inpoldering van de Markerwaard zou over
wogen kunnen worden als die geen grote finan
ciële offers vergt van de overheid . Wanneer men 
ertoe overgaat, zal al het mogelijke moeten wor
den gedaan om de rechten van de binnenvisserij 
zo goed mogelijk te garanderen. Tevens dient 
gewaakt te worden voor eventuele nadelige effec
ten voor het milieu en de bebouwing op het vaste 
land. 

RPF : 105-107 



XIV Waar het op aan komt 
bij welzijn en cultuur 

• 108 UITGANGSPUNT 

Welzijn is niet te koop. Is niet te organiseren. 
Waarachtig geluk is alleen te vinden in het dienen 
van God. Dat laat onverlet dat onderling dienstbe
toon van het grootste belang is. Als er zich in het 
leven van een mens problemen voordoen, is het 
ieders naastenplicht de helpende hand te bieden. 
De overheid kan ook een bijdrage leveren aan de 
bevordering van het welzijn. De eerste verant
woordelijkheid voor verzorging en hulpverlening 
ligt toch bij de burger en de (maatschappelijke) 
verbanden waarin hij leeft. 

SITUATIE 

In de loop der jaren is de bemoeienis van de over
heid met alles wat zich als welzijnswerk aandient 
veel te groot geworden. Tegelijkertijd is de eigen 
verantwoordelijkheid van elk mens en van het 
particulier initiatief uitgehold. Miljoenen en mil
joenen guldens aan subsidie zijn op de markt van 
welzijn en geluk uitgegeven. De taak van de over
heid in heroverweging nemend, is duidelijk, dat 
de subsidiekraan in wat wordt genoemd de zachte 
sector drastisch moet worden dichtgedraaid. Dat 
geld niet in de laatste plaats de cultuursector, 
waar niet zelden activiteiten worden gehonoreerd 
en gesubsidieerd die godslasterlijk en zeden
kwetsend zijn. Een danige sanering van uitgaven 
op dit terrein is nodig, waarbij het overhevelen 
van rijkstaken naar lagere overheden een goede 
zaak is. Het recht van levensbeschouwelijke instel
lingen op subsidie mag daarbij niet in de knel 
komen en afhankelijk worden van opvattingen bij 
de onderscheiden lagere overheden. Dat zou tot 
rechtsongelijkheid leiden. Zo'n ontwikkeling 
dreigt wel en vraagt om afdoende maatregelen 
van de zijde van de centrale overheid. 

De RPF voert de volgende actiepunten op: 

• 109 Maatschappelijk werk 

14.1 Zorg voor de hulpbehoevende medemens 
en maatschappelijke dienstverlening behoren pri
mair tot de verantwoordelijkheid van particuliere 
instellingen. Naast de noodzakelijke professionele 
hulp zal het vrijwilligerswerk moeten worden ge
stimuleerd en aantrekkelijker worden gemaakt. 
Werken aan een samenleving, waarin mensen 
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zich voor elkaar verantwoordelijk weten, vraagt 
van de overheid een voorwaardenscheppend be
leid waardoor de burger in staat wordt gesteld 
zijn verantwoordelijkheid beter te dragen. 
14.2 Hulpverlening is niet waardenvrij. Instellin
gen op levensbeschouwelijke basis moeten de 
volle vrijheid krijgen de dienstverlening op eigen 
leest te schoeien . Democratiseringsbepalingen 
mogen de identiteit van de instellingen direct 
noch indirect ondergraven. Decentralisatie van 
overheidsbeleid mag niet leiden tot rechtsonge
lijkheid als gevolg van verschillende provinciale 
of gemeentelijke voorschriften tot het beheer van 
bejaardenoorden. 
14.3 De Wet Gezondheidszorg en Maatschappe
lijke Dienstverlening (WGM) zal de kaders moeten 
aangeven, waarbinnen het particulier initiatief op 
het terrein van maatschappelijke dienstverlening 
kan functioneren. Decentralisatie van rijkstaken 
mag er niet toe leiden, dat organisaties voor maat
schappelijk werk die vanwege de levensbeschou
welijke grondslag regionaal of landelijk opereren, 
gedwongen worden op te gaan in een organisatie 
van algemeen maatschappelijk werk. 
14.4 De toename van het aantal bejaarden en 
hoogbejaarden vraagt om duidelijk overheidsbe
leid voor de langere termijn. Bejaarden moeten 
zo lang mogelijk in eigen huis en omgeving kun
nen blijven. Plaatsing in bejaardenoorden en ver
pleeghuizen moet zo lang mogelijk worden uitge
steld. In geval van ziekte of handicap moet bij 
opname in een verpleeghuis rekening worden 
gehouden met de huwelijkspartner. 
14.5 De zorgtaak in familieverband moet van 
overheidswege worden gestimuleerd. Vereenza
ming en isolering kunnen daarmee worden terug
gedrongen. Kinderen moeten worden aangespro
ken als hun ouders niet in staat zijn de directe 
kosten van levensonderhoud te dragen. 
14.6 Om de zieke, gehandicapte en oudere bur
ger zo lang mogelijk in eigen huis en omgeving te 
kunnen laten blijven, is gezinsverzorging onmis
baar. Overheidssteun kan niet worden gemist, 
maar de organisatie van de gezinsverzorging 
dient uit te gaan van particulier initiatief. Een ster
ke stimulans van het vrijwilligerswerk is noodza
kelijk. Een reële reis- en onkostenvergoeding is 
daarbij op zijn plaats. De secundaire arbeidsvoor
waarden van betaalde parttime-werkers verdie
nen heroverweging. 

RPF: 108-109 
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14.7 Gehandicapten moeten een volwaardige 
en zo zelfstandig mogelijke plaats in onze samen
leving hebben, liefst in gezinsverband. Voorzie
ningen ten behoeve van de gehandicapten moe
ten worden uitgebreid evenals de beroepsoplei
ding, waardoor de kansen op deelname aan het 
arbeidsproces worden vergroot. De eigen-bijdra
geregeling AWBZ voor gehandicapten met een 
eigen inkomen uit werk dient te worden bijge
steld, zodat meer recht wordt gedaan aan de gele
verde arbeidsprestatie. 
14.8 Bij een samenhangend jeugdwelzijnsbeleid 
dient de verantwoordelijkheid van de ouders voor 
opvoeding en onderhoud van hun kinderen voor
op te staan. Een passende ouderbijdrage is ge
rechtvaardigd. Christelijke tehuizen, die regionaal 
of landelijk opereren vanwege het levensbeschou
welijke karakter moeten in het kader van decentra
lisatie niet worden gedwongen te sluiten . Bij 
plaatsing van pupillen moet opname buiten de 
eigen regio of provincie mogelijk blijven. 
14.9 Het subsidiebeleid in de sector van het so
ciaal-cultureel werk moet drastisch worden veran
derd. Alleen instanties die een breed maatschap
pelijk belang dienen, komen voor financiële steun 
van de overheid in aanmerking . De subsidie moet 
aanvullend zijn op eigen middelen en dient een 
tijdelijk karakter te hebben. Anderzijds mag 'de 
subsidieverlening de zelfstandigheid van de ge
subsidieerde organisaties niet aantasten, waarbij 
met name gedacht moet worden aan voorschrif
ten inzake democratisering. 
14.10 In eventuele materiële nood van de Neder
landers, die na de souvereiniteitsoverdracht in 
Indonesië bleven, dient voorzien te worden. 

• 110 Cultuur 

14.11 De overheidsbemoeienis met de kunstsec
tor dient zich te beperken tot het scheppen van 
voorwaarden. Het ontwikkelen van de kunst is 
voor alles een particulier aangelegenheid. Kunst
uitingen vallen onde'r de normen van het Woord 
van God, dat voor alle mensen geldingskracht 
heeft. 'Alles wat adem heeft love de HERE" Kunst
uitingen, die strijdig zijn met de Bijbelse normen, 
moeten niet worden gesubsidieerd, maar veeleer 
worden tegengegaan. 
14.12 Geldelijke steun aan toneel, muziek en 
andere kunstvormen zal sterk moeten worden 
gereduceerd en grotendeels beperkt blijven tot de 
amateuristische beoefening en de educatieve sec
tor. 
14.13 Het instandhouden van kunstschatten en 
monumentale panden vereist een lange termijn
planning en verantwoorde financiering. Restaura
tie van kerkgebouwen verdient speciale aandacht. 
14.14 De BKR-regeling dient te verdwijnen. Kun
stenaars die niet of onvoldoende in eigen onder
houd kunnen voorzien, hebben geen recht op een 
andere behandeling dan de overige leden van de 

391 

samenleving die door welke oorzaak dan ook niet 
in eigen onderhoud kunnen voorzien. 

• 111 Mediabeleid 

14.15 Het unieke omroepbestel dat ons land 
kent, is een waardevol bezit. De overheid moet in 
wetgeving en beleid het open omroepsbestel en 
de vrije pers waarborgen . De vrijheid van me
ningsuiting is een groot goed, maar er zijn alge
meen geldende normen en grenzen. In de om
roepwet moeten strafsancties worden opgeno
men voor zendgemachtigden, die in hun uitzen
dingen godslasterlijke taal bezigen, die een geest 
van wetteloosheid en zedeloosheid verspreiden 
of de veiligheid van de staat en de openbare orde 
in gevaar brengen. 
14.16 Bij het verstrekken van een zendmachti
ging zal zeer kritisch moeten worden gelet op de 
representativiteit van een bepaalde levensbe
schouwelijke stroming . Permanente toetsing is 
nodig bij het naleven van de voorschriften inzake 
de verplichting van het gedifferentieerde pro
gramma-aanbod . Aan een derde televisienet is 
geen behoefte. 
14.17 In de omroepwet moet de mogelijkheid 
worden gecreëerd dat zendgemachtigden alleen 
radioprogramma's verzorgen. 
14.18 De vanuit het buitenland via de kabelnet
ten door te geven programma's vallen onder de
zelfde toetsingscriteria als die van de binnenland
se programma's. 
14.19 Commercialisering van de omroep moet 
worden afgewezen. Directe of indirecte deelname 
van Hilversumse omroepen aan abonnee-TV 
moet mogelijk zijn. De STER-zendtijd dient niet te 
worden uitgebreid, eerder te worden beperkt. Ver
hoging van de omroepbijdragen is desnoods ac
ceptabel; een andere mogelijkheid is verkorting 
van de radio- en televisiezendtijd. STER-reclame 
voor sterk alcoholhoudende dranken moet wor
den verboden. Strenge maatregelen zijn nodig 
tegen het in de handel brengen van programma's 
op plaat en cassettes, zonder dat daarvoor rechten 
zijn betaald . 
14.20 De zendtijd van de NOS moet worden be
perkt tot programma's die in de gezamenlijkheid 
en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlij
ke zendgemachtigden worden gemaakt. Langs 
die weg moet ook worden bereikt, dat het NOS
journaal een evenwichtiger en meer objectief 
beeld geeft van het Nederlandse en wereld
nieuws. 
14.21 Bij de regionale en de lokale omroep dient 
het systeem van het pluriforme bestel uitgangs
punt van beleid te zijn. Reclameboodschappen 
moeten niet op voorhand worden afgewezen. 
14.22 Financiële steun aan noodlijdende dag- en 
weekbladen is ongewenst. 

RPF: 110-111 



• 112 Sport en recreatie 

14.23 Sportbeoefening is een nuttige besteding 
van de groeiende vrije tijd en bevordert de ge
zondheid . Speciale aandacht verdient het project 
'Sport overdag' vanwege de grote (jeugdlwerk
loosheid, alsmede de bevordering van sportbeoe
fening door gehandicapten . Alleen amateursport 
kan financieel worden gesteund . Subsidie aan het 
betaalde voetbal dient onverwijld te worden ge
stopt. De overheid dient bijzonder terughoudend 
te zijn bij het in financiële zin participeren in grote 
sporttoernooien, die in ons land worden gehou
den, zoals wereldkampioenschappen en Olympi
sche Spelen . Initiatieven moeten worden ont
plooid om publiektrekkende wedstrijden op zon
dag tegen te gaan. 
14.24 Organisatoren van sportwedstrijden zijn 
verantwoordelijk voor het handhaven van orde 
en veiligheid rond de sportvelden en in de sta
dions. Gelet op het toenemende vandalisme zuI 
len voor het organiseren van veel publiek trekken
de wedstrijden zeer strenge veiligheidseisen moe
ten worden gesteld . Kosten, die gepaard gaan 
met de inzet van extra politiepersoneel, moeten 
worden vergoed. 
14.25 De overheid zal - ook in internationaal 
verband - actie moeten ondernemen om het 
kwaad van het gebruik van stimulerende midde
len door topsporters te bestrijden en zo mogelijk 
uit te bannen. Het organiseren van snelheidswed
strijden is alleen aanvaardbaar als de veiligheid 
van deelnemers en toeschouwers in redelijkheid 
is gewaarborgd ; overigens dient dit te worden 
tegengegaan . 

• 113 Emancipatie 

Man en vrouw zijn gelijkwaardige schepselen van 
God. Ze zijn niet geschapen als elkaars tegenstan
ders. Ze vullen elkaar juist aan . Niet alleen in het 
huwelijk, maar in de gehele samenleving. Er is 
geen plaats voor achterstelling van de een door 
de ander. Het is dan ook onjuist te denken in ter
men van macht, zoals tegenwoordig vaak wordt 
gedaan . De Bijbel leert, dat man en vrouw in een 
prachtige wisselwerking gezamenlijk een eenheid 
vormen ter uitvoering van de opdrachten die God 
aan de mens gaf. 
In de loop der tijden zijn er in de verhouding tus
sen mannen en vrouwen zaken scheef gegroeid, 
waardoor de vrouw niet zelden minder kans heeft 
gekregen zich te ontplooien zoals ze zelf graag 
wilde. Correctie op die ontwikkeling is waar nodig 
gewenst, zodat de vrouw gelijke mogelijkheden 
krijgt tot het verrichten van al dan niet betaalde 
arbeid. Het moet echter tegelijkertijd als een on
vervreemdbaar recht van de vrouw worden ge
zien zich geheel te kunnen wijden aan de zorg 
voor haar gezin, zodat ze niet direct noch indirect 
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wordt gedwongen betaald werk buitenshuis te 
doen . 
De doelstelling en de werkwijze van de emancipa
tiebeweging moeten op grond van de ideologi
sche motieven en het dwingende karakter van de 
veranderingen die worden nagestreefd, met 
kracht worden afgewezen. Het emancipatiedrijven 
komt voort uit de opvatting dat elk mens auto
noom is en volstrekt onafhankelijk van een ander 
moet kunnen leven en handelen. In dat denken 
wordt op geen enkele wijze rekening gehouden 
met de ordeningen van God. Zo'n opvatting doet 
onrecht aan de vrouw in relatie tot God en de 
medemens. 
Zo de overheid al een taak heeft de emancipatie 
van de vrouw te stimuleren, dient zij zich in elk 
geval te onthouden van het propageren van een 
mentaliteitsverandering naar humanistisch mo
del, dat strijdig is met wat de Bijbel leert over de 
relatie tussen man en vrouw. 

De RPF komt tot de volgende actiepunten : 

14.26 Vrouwenemancipatie mag niet langer een 
hoofddoelstelling zijn van het regeringsbeleid . De 
overheid moet zich beperken tot een voorwaar
denscheppende regelgeving, waardoor vrouwen 
in gelijke mate de kans krijgen kennis en vaardig
heden te verwerven. 
14.27 Het staatssecretariaat voor emancipatieza
ken moet worden opgeheven, gelet op de beperk
te overheidstaak inzake emancipatie. 
14.28 Aan de Emancipatieraad is geen behoefte. 
Zolang de Raad bestaat, zal in de samenstelling 
meer recht moeten worden gedaan aan de ver
scheidene opvattingen over de plaats en taak van 
de vrouw in de samenleving. 
14.29 Alle subsidies voor emancipatie-activitei
ten moeten worden gestaakt. 
14.30 De overheid moet er op toezien, dat op 
openbare scholen geen ruimte wordt gegeven 
voor wat wordt genoemd roldoorbrekend onder
wijs . 
14.31 De vrouw dient rechtens en metterdaad te 
worden beschermd tegen ongeoorloofde achter
stelling en verkeerde bejegening. De overheid 
moet echter geen voorrangsbeleid voeren bij het 
benoemen van vrouwen in overheidsdienst of in 
het ambt van burgemeester. 
14.32 De overheid moet er voor waken, dat als 
gevolg van arbeidstijdverkorting de gehuwde 
vrouw gedwongen zou worden tegen haar zin 
betaald werk buitenshuis te verrichten. De in het 
Beleidsplan van de regering ontvouwde voorne
mens moeten worden afgekeurd. 

RPF : 112-113 
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XI 

• 114 UITGANGSPUNT 

Het bevorderen van de volksgezondheid is een 
zaak, die hoge prioriteit moet hebben in het over
heidsbeleid. In de Grondwet is terecht vastge
steld, dat de overheid daartoe maatregelen treft. 
De sterke bemoeienis van de overheid met de 
gezondheidszorg mag daarentegen geenszins af
breuk doen aan de eigen verantwoordelijkheid 
van de mens tegenover zijn Schepper. Iedereen 
heeft te waken over eigen gezondheid . In het ver
lengde daarvan dienen gezondheidszorg en hulp
verlening waar mogelijk te zijn gestoeld op parti
culier initiatief, waarbij alle ruimte moet zijn voor 
zorg en bijstand vanuit de eigen levensbeschou
welijke identiteit. 

SITUATIE 

De gezondheidszorg heeft in de afgelopen jaren 
een voortdurend groter beslag gelegd op de pu
blieke middelen . Wetenschap en techniek bieden 
niet in de laatste plaats in de medische wereld 
steeds meer mogelijkheden op hulp en genezing. 
Dat mag als een genadegave van God worden 
gezien, mits de nieuwe technieken genormeerd 
zijn aan wat de Bijbel ons leert over het leven van 
de mens. De enorme kosten, die gemoeid zijn met 
de toepassing van nieuwe mogelijkheden zoals 
bijvoorbeeld het transplanteren van hart en nie
ren , doen de vraag echter rijzen of dergelijke in
grepen gefinancierd moeten en kunnen worden 
uit de algemene middelen. Zonder de kwaliteit 
van de zorg aan te tasten, zijn eerder beperkingen 
in het totaal van de overheidsuitgaven in de ge
zondheidszorg gebiedende eis . Dat leidt er toe, 
dat wellicht ingrijpende keuzes in de nabije toe
komst niet te ontlopen zijn . Er zal moeten worden 
bezien wat wel en wat niet kan worden gefinan
cierd uit gemeenschapsgelden . 
Onaangetast blijft boven alles de taak van de over
heid als dienares van God erop toe te zien, dat in 
de gezondheidszorg het geboren èn ongeboren 
leven van de mens absolute rechtsbescherming 
geniet. Experimenteren met menselijk leven moet 
waar het om embryo's gaat worden verboden en 
in andere gevallen aan strikte voorwaarden wor
den gebonden. 

Dat uitgangspunt brengt de RPF tot de volgende 
actiepu nten : 
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Waar het op aan komt 
in de gezondheidszorg 

• 115 15.1 Elk mens draagt primair eigen ver
antwoordelijkheid voor de persoonlijke gezond
heid. Door een verantwoorde levenswijze, zelf- en 
mantelzorg , zelfhulp(groepen) eventueel onder
steund door kerkelijk en vrijwilligerswerk kan men 
de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid 
bevorderen . Onderzocht moet worden, hoe dit 
element in een gewijzigd stelsel van ziektekosten 
door middel van premie-reductie gestimuleerd 
kan worden . 
15.2 De gezondheidszorg moet doelmatig, be
taalbaar en bereikbaar zijn voor alle bevolkings
groepen . De overheid dient het particulier initia
tief bij de verwezenlijking van verzorging en hulp
verlening alle ruimte te geven. De expansieve 
kostengroei dient te worden omgebogen zonder 
dat de kwaliteit van de zorg bedreigd wordt. 
15.3 Bezuinigingen met betrekking tot verstrek
kingen ingevolge de Ziekenfondswet dienen wel
overwogen opgelegd te worden . Tot nu toe werd 
aan deze mogelijkheid tot bezuiniging te weinig 
aandacht geschonken . Verstrekkingen die niet in 
verband staan met ziekte, dienen te worden beëin
digd . Te denken valt hierbij aan onder meer de 
anti -conceptiemiddelen . Met betrekking tot uit
breiding van het verstrekkingenpakket past uiter
ste terughoudendheid . Vergoeding van b.v. or
gaantransplantaties zou niet tot verhoging van de 
collectieve lasten mogen lijden. 
15.4 Een verantwoorde bevolkingssamenstel
ling vraagt heroriëntatie inzake opzet en financie
ring van de gezondheidszorg in de toekomst. 
15.5 Preventieve zorg behoeft blijvend aandacht 
ter stimulering van een gezonde levenswijze. Dui
delijke en objectieve voorlichting o.a. over gezon
de eetgewoonten is daarbij onmisbaar. 
15.6 De eerstelijnszorg dient blijvend prioriteit 
te krijgen. Regionalisatie en decentralisatie mo
gen de vestiging van pro-life-artsen en de vrije 
artsenkeuze niet belemmeren. 24-uurs bereikbaar
heid van de geneeskundige diensten moet wor
den verbeterd . 
15.7 Abortus provocatus mag niet ten laste ko
men van de algemene middelen . Het besluit abor
tus provocatus te vergoeden uit het AWBZ-gelden 
dient ongedaan te worden gemaakt. Instellingen 
als de VBOK die hulp geven aan moeder en kind 
dienen onder dezelfde subsidievoorwaarden te 
vallen als andere hulpverlenende instanties. 

RPF: 114-115 



• 116 Gewetensbezwaren 

15.8 Het op principiële gronden afwijzen van 
abortus provocatus en euthanasie mag geen en
kel beletsel vormen om toegelaten te worden tot 
medische en/of verpleegkundige opleidingen. 
Evenmin mag een afwijzing ten nadele van ie
mand werken in het personeelsbeleid . Het ver
dient aanbeveling de positie van de gewetensbe
zwaarden wettelijk te regelen, daar een beroep op 
CAO-bepalingen - zo die overigens aanwezig zijn 
- in de praktijk veelal geen verbetering in bedoel
de positie brengt. 
15.9 Het behoort niet tot de wettelijke vastgeleg 
de taak van een apotheker middelen te bereiden 
of te verstrekken die een abortus kunnen opwek
ken of euthanasie ten gevolge hebben. Apothe
kers en apothekersassistenten kunnen daartoe 
dan ook niet worden verplicht. De apotheker heeft 
het recht en de plicht om in een onafhankelijke 
positie ten opzichte van arts, patiënt, familie en 
ziektekostenverzekeraars te beslissen of hij be
paalde middelen wel of niet verstrekt. 
15.10 De toenemende mogelijkheden tot or
gaantransplantatie vragen om een herziene wette
lijke bepaling van het begrip 'dood'. Bij dergelijke 
transplantaties dient de schriftelijke toestemming 
van de donor het uitgangspunt te zijn. Evenals de 
IVF-methoden moet de manipulatie met ceIeigen
schappen (DNA-recombinanttechniek en -onder
zoek) aan wettelijke regelgeving onderworpen 
worden. 
15.11 Draagmoederschap is onaanvaardbaar en 
dient bij wet te worden verboden, evenals de han
del in embryo's. Donorbanken moeten worden 
afgewezen . Het behoort tot het recht van elk kind 
om te weten wie zijn natuurlijke ouders zijn. 

• 117 IVF 

15.12 De In Vitro Fertilisatie - bekend onder het 
begrip reageerbuisbaby - biedt door een techni
sche ingreep kinderloze echtparen kansen toch 
het ouderschap te ontvangen . De mogelijkheid te 
manipuleren met menselijk leven is hierbij echter 
bijzonder groot. 
De IVF-methode is daarom niet acceptabel tenzij: 
a. de behandelende geneesheren als uitgangs

punt van hun handelen aanvaarden, dat het 
leven begint bij de bevruchting; 

b. de behandeling alleen gericht is op het tot 
stand brengen van een zwangerschap in het 
kader van een monogaam huwelijk; 

c. de behandeling in het ziekenhuis wordt uitge
voerd; 

d. er niet meer eicellen in het laboratorium wor
den bevrucht dan bij de moeder worden inge
plant, zodat geen bevruchte eicellen worden 
vernietigd of voor experimenten met menselijk 
leven worden gebruikt en misbruikt; 

e. de bevruchte eicellen zullen afsterven als in de 
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periode dat de eicellen in het laboratorium 
worden bevrucht de moeder komt te overlij
den; 

f . er duidelijke afspraken worden gemaakt tus
sen patiënt en behandelende geneesheer 
waarin de bovengenoemde voorwaarden voor 
zover terzake zijn vermeld. 

Een stringente IVF-wetgeving is dringend noodza
kelijk om ontsporingen en wildgroei te voorko
men. 
15.13 Het onderzoek naar AIDS dient grote prio
riteit te krijgen en internationaal gecoördineerd te 
worden . Strenge eisen dienen gesteld te worden 
aan bloeddonoren, zodat verspreiding van AIDS 
via deze weg zoveel mogelijk wordt voorkomen . 
De overheid moet intensieve voorlichting geven 
over het grote gevaar dat verbonden is aan het 
hebben van sexuele contacten met wisselende 
partners. Dit geldt speciaal bij homosexuele rela
ties. 
15.14 De rechtspositie van mensen, betrokken 
bij medische experimenten en behandelingen 
moet spoedig geregeld worden . Het klachtrecht 
dient een peiler van zo'n regeling te worden. Te
vens moeten voorafgaand aan elk experiment de 
rechten van de betrokkene zijn vastgelegd. 
15.15 Budgetfinanciering van ziekenhuizen en 
andere instellingen in de gezondheidszorg is een 
goede zaak, mits de kwaliteit van de zorg gehand
haafd kan worden. Aankoop van dure apparatuur 
dient zoveel mogelijk regionaal te gebeuren. Ex
treem hoge honoraria van specialisten dan wel te 
hoge directiekosten dienen genormaliseerd te 
worden. 
15.16 De in-service-opleidingen voor verpleeg
kundigen dienen te worden gehandhaafd. De ver
pleegkundigen in opleiding doen aldus de nodige 
praktijkervaring op, gecombineerd met een voor 
de instelling gunstige financiële regeling. De sala
riëring van de verpleegkundigen in opleiding mag 
niet verder worden beknot. 
Verantwoorde verdeling van gediplomeerden 
over alle diensten mag niet om financiële redenen 
worden aangetast. Overwerk van artsen en spe
cialisten moet worden teruggedrongen. 
15.17 De beddenreductie in ziekenhuizen, zoals 
die tussen 1984 en 1990 z'n beslag moet krijgen, 
mag niet leiden tot onverantwoorde kapitaalver
nietiging als gevolg van sluiting van totale com
plexen. Gewaakt moet worden voor een oneven
redige vermindering van levensbeschouwelijke 
instellingen. 

• 118 Rechtspositie 

15.18 De rechtspositie van de patiënten in psy
chiatrische inrichtingen is onvoldoende geregeld . 
Door verbetering van de regelgeving van deze 
groep patiënten moet zoveel mogelijk openheid 
worden bewerkstelligd in de informatievoorzie
ning aan patiënt en familieleden . 

RPF: 116-118 



15.19 Bij een verzoek om abortus provocatus 
moet de arts verplicht zijn te wijzen op levensred
dende hulp voor moeder en kind van bijvoorbeeld 
de VBOK. 
15.20 Onderzocht moet worden, hoe de medi
cijnprijs in ons land gereduceerd kan worden, 
zodat wellicht tevens de tijdelijke maatregel van 
de eigen bijdrage in de medicijnkosten kan wor
den opgeheven. 
15.21 Ondanks eerdere mislukte pogingen moet 
een begin worden gemaakt met een verantwoord 
onderzoek naar de effectiviteit van met name de 
Moerman-therapie en eventuele andere - niet 
occulte - alternatieve geneesmethoden. Blijken 
dergelijke geneesmethoden en/of middelen effec
tief, dan dienen ze te worden opgenomen in het 
ziekenfondspakket, mits zij worden toegepast 
door bevoegde artsen. Mochten effectsonderzoe
ken negatief uitvallen, dan dienen de resultaten 
ook publiek te worden gemaakt. 
15.22 Deelname aan bepaalde bewustzijnstrai
ningen (bijvoorbeeld yoga en sensitivitytraining) 
in het kader van beroep of opleiding mag niet 
worden verplicht gesteld. 

• 119 Verslaving 

15.23 Verslaving aan drugs en alcohol vereist 
intensieve bestrijding . Het schenken van alcohol
houdende dranken bij officiële gelegenheden, 
uitgaande van overheidsinstanties, dient te wor
den tegengegaan . In opvangcentra dient aandacht 
te worden geschonken aan de geestelijke achter
gronden van de verslaving . Decentralisatie bij 
deze hulpverleningsvormen mag het werk van 
christelijke instellingen niet in gevaar brengen. 

Instellingen die het werken onder verslaafden 
vanuit christelijke overtuiging doen zullen op de
zelfde basis gesubsidieerd moeten worden als 
algemene instellingen. In het onderwijs moet 
voorlichting over verslaving worden bevorderd; 
deze moet gestalte krijgen in samenwerking met 
de ouders. 

• 120 Niet roken 

15.24 Het ontmoedigingsbeleid met betrekking 
tot het gebruik van tabak moet worden voortge
zet. Het roken voor publiek toegankelijke ruimtes 
in openbare gebouwen moet worden verboden . 
De verkoop van tabaksprodukten, vooral aan jon
geren onder de 16 jaar dient sterk te worden te
ruggedrongen. Het aanplakken van tabaksreclame 
op aanplakzuilen dient te worden verboden. 

• 121 15.25 Om te voorkomen dat in de toe
komst de ziektekostenpremies enorm zullen stij
gen vanwege de vergrijzing van de bevolking, 
dient in de stelselherziening een antwoord op dit 
groeiende probleem te worden gevonden. Voor 
bejaarden met een AOW en klein pensioen moe-
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ten lagere ziekenfondspremies worden vastge
steld. Voor opname in het algemeen ziekenfonds 
moet worden uitgegaan van een minimumpremie 
voor werkers met een gedeeltelijke dag- of week
taak. Ongeval door sportletsel moet apart worden 
verzekerd met premiebetaling uitsluitend door 
verzekerde. 
15.26 Meer accent op de eerstelijnszorg vraagt 
om optimale kansen voor de kraamverpleging, 
kruisverenigingen, wijkverpleging en gezinsver
zorging. In het bezuinigingsbeleid moeten deze 
sectoren van de hulpverlening worden ontzien. 

RPF : 119-120 
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TER KENNISMAKING 

Het is in onze tijd niet ongewoon, dat u iets ter 
kennismaking aangeboden krijgt. Kranten, tijd
schriften en zelfs boeken komen zó onder uw 
ogen. In de meeste gevallen houdt het een beroep 
op uw portemonnee in . Soms bedient men zich 
daarbij van methoden, die als grensoverschrij
dend kunnen worden aangemerkt. Als u niet op
past, zit u vast aan de zaak die u aangeboden 
wordt. 
Dit verkiezingsprogram wordt u ook ter kennisma
king aangeboden . Het doet echter geen beroep 
op uw beurs, veeleer op uw geweten . Het bedoelt 
u financieel niet armer te maken, maar u met be
paald inzicht te verrijken. 
Met klem brengt dit verkiezingsprogram de 
werkelijkheid onder uw aandacht, zoals deze 
steeds meer in ons vaderland openbaar komt. In 
feite is dat de werkelijkheid van het verlaten van 
de geboden Gods. Tegelijk wil het laten zien de 
werkelijkheid van de vele moeiten, die er in de 
samenleving zijn . Het zijn moeiten, die maar niet 
zo overwonnen kunnen worden . We denken aan 
de werkloosheid , die wel enige daling vertoont, 
maar toch nog blijvend groot is. Hoe groot zijn 
ook de zorgen voor menig kleinbedrijf. Op een 
ander gebied zijn er grote moeiten bij het instand
houden van de gezondheidszorg . 
De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft oog 
voor de genoemde moeiten en vele anderen. Zij 
roept de overheid op om met gepaste middelen 
die moeiten te bestrijden. Wij geloven echter niet 
dat dit kan zonder prioriteit te geven aan de 
geestelijke waarden in ons volksleven . Toegeven 
aan en legaliseren van de zonden tegen Gods 
Woord zijn een zekere weg tot verdere teruggang . 
De enige weg is het luisteren naar Gods heilzaam 
Woord en een beleid dat daarop gericht is . Alleen 
trouw-zijn aan Gods geboden biedt uitzicht in de
ze moeilijke tijd. 
' In trouw recht doen ' is de titel van ons verkie
zingsprogram. Recht doen in moeilijke situaties is 
de taak van de overheid. Maar dan in trouw aan 
Gods geboden! 

Spreuken 29:14 : 'Een koning, die de armen in 
trouw recht doet, diens troon zal in eeuwigheid 
bevestigd worden.' 
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Aan al de kiezers 

Ontvangt u zo dit geschrift. Dan kan de kennisma
king dienstbaar zijn tot een goede regering van 
ons land . Tot de regering naar die geboden, die 
zegen meebrengen in Gods gunst. 

Het hoofdbestuur 
van de Staatkundig Gereformeerde Partij 

SGP 



• REALITEIT 

Hoe verzorgd de Nederlandse staat er anno 1985 
ook uit moge zien, een stil en gerust leven in alle 
godzaligheid en eerbaarheid is er welhaast niet 
bij . Geestelijk noch materieel blijkt de overheid 
opgewassen tegen haar taak. De politieke wil en 
middelen ontbreken om ontrouw te voorkomen 
en onrecht te herstellen . 
Dat is geen wonder. De overheid is zich niet meer 
bewust van haar hoge roeping Gods Dienaresse 
te zijn. Een vast fundament ontbreekt; er is geen 
richtsnoer om zich naar te richten zodat niemand 
weet waar hij aan toe is. Wisselende meerderhe
den zijn het zand waarop de Nederlandse rechts
staat zich poogt staande te houden. 
De rechte verhouding is zoekgeraakt. Hoe kan het 
ook anders. Rechten hebben plichten verdrongen; 
het gezag is verbleekt en het normbesef vervaagt 
zienderogen. Zo kan het gebeuren dat de onge
bondenheid der mensen zich openbaart in on 
trouwen onrecht waarvan duizenden het slachtof
fer zijn of worden. Waar de overheid het zwaard 
uit handen geeft nemen de onderdanen het heft 
in handen. Daardoor struikelt het recht op straat, 
met als gevolg dat een ieder zijns weegs gaat, 
volgend het goeddunken van het eigen hart, eindi
gend in chaos en wanorde. 
Een overheid die niet in getrouwheid aan Gods 
Wet haar hoge roeping verstaat loopt onherroepe
lijk vast. Ze raakt in de knoop met zichzelf en met 
hen die zij behoort te dienen. Ontevredenheid en 
onverschilligheid resulteren in ontrouw aan de 
wet, verkeren in onrecht aan de naaste. Vernielde 
treinen en bussen, vervuilde muren en verpauper
de straten, gewelddadige overvallen en berovin 
gen, overvolle gevangenissen en te weinig politie, 
God- en mensonterende uitingen zijn even zovele 
tekenen aan de wand als voorbeelden die aanto
nen waar dit proces op uitloopt. 

• 2 PERSPEKTIEF 

Een geweldige en tegelijkertijd verheven opdracht 
rust op de schouders van hen die tot regeren zijn 
geroepen . Ons ten goede. Een roeping te dienen; 
recht te doen in trouw aan Gods Woord. Tot eer 
van God en tot heil van land en volk. Een roeping 
die uitgaat boven het hier en nu. 
Gods Dienaresse te zijn verplicht de overheid. De 
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Rechtmatige rechten 
en getrouwe wetten 

verplichting te regeren overeenkomstig Gods ge
boden. Geboden ten leven; richtlijnen voor sa
men-leven. Rechtvaardigheid is nooit het resul
taat van de optelsom de helft plus één . Rechtvaar
digheid kan slechts de uitkomst zijn van het luiste
ren naar Gods heilige Wet waarvan de hoofdsom 
luidt: God lief te hebben boven alles en de naaste 
als onszelf (zie Matth . 22:37-40) . 
Alle wetten en besluiten moeten in het teken staan 
van de belijdenis dat God de Regeerder en For
meerder is van alle leven . Alleen zo krijgt het 
staatsgebouw een vast fundament. Alleen zo 
wordt recht gedaan aan Gods bedoelingen met 
de mens. Goede wetten die niet worden nageleefd 
baten niet. Daarom is het noodzakelijk dat op de 
naleving wordt toegezien. Politie en justitie zijn 
onontbeerlijk voor de handhaving van de openba
re orde en de rechtsorde. 
De ongebondenheid der mensen moet immers 
bedwongen worden . Tot straf der bozen en be
scherming der vromen, zoals de opstellers van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis zo treffend formu
leerden . Opdat alles met goede ordinantie onder 
de mensen toega. Dit vordert aktief optreden en 
geen passief afwachten, laat staan berusten. Wat 
de regering kan behoort zij te doen . Wat haar ge
boden is moet zij doen . AI was het alleen maar 
terwille van al die Nederlanders die zich nog wel 
wensen te houden aan wet en regel , die het goede 
nastreven . 
Een overheid die buigt voor de eisen van Gods 
Woord verdient gehoorzaamheid. Een overheid 
die haar onderdanen verplicht te handelen in 
strijd met Gods Woord loopt het gevaar vroeg of 
laat dat recht te verspelen . Gods rechten reiken 
nu eenmaal verder en gaan dieper dan de rechten 
van de mens. Des te meer is nodig een gedurig 
gebed voor hen die in hoogheid zijn gezeten, op
dat de Heere hen wil leiden in al hun wegen. Wat 
zou het zegenrijk zijn als de overheid zelf het goe
de voorbeeld zou geven door bid- en dankdagen 
uit te schrijven om de nationale en internationale 
nood op te dragen aan de Allerhoogste. 

FUNDAMENTEN 

• 3 Huwelijk en gezin 

Huwelijk en gezin zijn de pijlers van de samenle
ving en als zodanig van onschatbare en blijvende 
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waarde. Gods Woord laat daarover niet de minste 
twijfel bestaan. Die waardering moet doorklinken 
in de gehele Nederlandse wetgeving. Logisch 
voortvloeisel hiervan is dat iedere ontmanteling 
van het huwelijk als uit den boze moet worden 
beschouwd. 
Waar God het huwelijk heeft willen zegenen met 
kinderen zijn het de ouders aan wie de zeggen
schap en verantwoordelijkheid is opgedragen. 
De overheid die zich Gods Dienaresse weet zal 
dat ouderlijk gezag ondersteunen en niet uithol
len. 

Daarom: 
moet het huwelijk in de Nederlandse wetge
ving erkend en gewaardeerd worden als het 
door God gewilde samenlevingsverband tus
sen man en vrouw; 

- mag noch op direkte noch op indirekte wijze 
(bijvoorbeeld echtscheidingsprocesrecht, ali
mentatie, namen- en afstammingsrecht, enz.) 
aan de wettelijke regeling van het huwelijk 
tekort worden gedaan; 
moeten ouders die hun verantwoordelijkheid 
verwaarlozen of misbruiken uit de ouderlijke 
macht worden ontzet; 
mogen godsdienstige opvattingen en gedra
gingen alleen geen redenen zijn voor plaatsing 
buitenshuis. 

• 4 Wet Gelijke Behandeling 

Op onbijbelse gronden mag nooit onderscheid 
worden gemaakt tussen mensen en groepen van 
mensen. Wat niet wegneemt dat er tussen gelijk
heid en gelijkwaardigheid een wereld van verschil 
ligt. Wie dit miskent doet onrecht aan Gods 
Woord en de veelvormigheid van de schepping. 
De overheid mag Bijbelse en onbijbelse verhou
dingen - bijvoorbeeld homosexuele relaties -
dan ook niet op één lijn stellen, noch in haar wet
geving, noch in haar feitelijk handelen. In alle sa
menlevingsverbanden moeten mensen zich rich
ten naar de eisen die God ons in Zijn Woord als 
goed voorhoudt. In doen en in laten. 

Daarom: 
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bestaat er geen behoefte aan een Wet Gelijke 
Behandeling; 
behoort de overheid alternatieve samenle
vingsvormen die berusten op zedelijk onoor
bare verhoudingen niet gelijk te schakelen met 
het huwelijk; 
moet er voor al diegenen die willen leven en 
werken naar de normen van de Heilige Schrift 
ruimte blijven zich dienovereenkomstig te ge
dragen; 
zal het streven naar opgedrongen emancipatie 
krachtig tegenspel moeten worden geboden 
opdat metterdaad recht gedaan wordt aan de 
vari,atie in aard, aanleg, wezen, karakter, hoe-

danigheid en gaven van hoofd en hart van 
man en vrouw. 

• 5 Gods Naam 

De overheid kan niet tolereren dat mensen elkaar 
aantasten in naam en goede eer. Nog minder mag 
de overheid misbruik van de Naam van de Aller
hoogste straffeloos laten passeren. Gods eer is 
ermee gemoeid. 

Daarom: 
moet het verbod van godslastering (artikel 147 
Wetboek van Strafrecht) behouden blijven, en 
vooral ook worden nagekomen; 
moeten lagere overheden die werkelijk ernst 
maken met de bescherming van Gods Naam 
volop de ruimte krijgen om aanvullende bepa
lingen op de bestaande wettelijke regeling vast 
te stellen. 

• 6 Gods Dag 

De zondag is de Dag des Heeren. Een geschenk 
om dankbaar voor te zijn in een jachtige en onrus
tige tijd als de onze, Een overheid die de zondags
rust bevordert om aldus zondagsheiliging moge
lijk te maken doet recht aan Gods eer. En aan het 
wel-zijn van haar onderdanen. 

Daarom: 
dienen overheidspersonen (als ministers, 
staatssecretarissen en burgemeesters) zelf het 
goede voorbeeld te geven door af te zien van 
ambtelijke bezigheden op zondag; 
moet de overheid alles doen om waar ook de 
zondagsrust te bevorderen en zondagsonthei
liging tegen te gaan; 

- zullen lagere overheden die werkelijk ernst 
maken met de heiliging van Gods Dag hiervoor 
volop de ruimte moeten krijgen. 

• 7 Openbare Zeden 

Onder het mom geen zedenmeester te zijn mag 
de overheid zich geen meester betonen in het 
laten voortwoekeren en zelfs bevorderen van on
zedelijkheid. Onzedelijkheid is een schandvlek die 
een natie en haar bewoners verlaagt. Ja, wat meer 
is, onrecht doet aan de gerechtigheid Gods. On
zedelijkheid schaadt mensen naar lichaam en naar 
ziel. 

Daarom: 
behoort de regering tegen openlijke uitingen 
van pornografie, prostitutie, sexhandel en an
dere vormen van onzedelijkheid maatregelen 
te nemen; 
zal zeer streng moeten worden opgetreden 
tegen kinderpornografie; 
mag onder geen beding worden overgegaan 
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tot het uit de sfeer van het strafrecht halen van 
sexuele kontakten van meerderjarigen met 
12-16-jarigen. 

RECHTSSTAAT 

• 8 Rechtsorde en openbare orde 

De kleine criminaliteit heeft enorme afmetingen 
aangenomen. Diefstallen en inbraken zijn aan de 
orde van de dag. Andere misdrijven, in het ern
stigste geval tegen het leven van de medemens 
gericht, schokken iedere keer weer opnieuw. Ge
weid en misdadigheid grijpen nationaal en inter
nationaal verder om zich heen. In al deze gevallen 
is sprake van een schending van de rechtsorde. 
Daar waar schuld is bewezen mag straf niet ach
terwege blijven. De massaliteit of de achtergrond 
van de overtreding doet daarbij niet terzake. Op 
zichzelf gerechtvaardigde zorg en aandacht voor 
het slachtoffer mag niet leiden tot het kleineren of 
ongestraft laten van het door de dader aangerich
te kwaad. 

Daarom: 
moet alles in het werk worden gesteld om te 
voorkomen dat strafbare feiten op grote schaal 
(moeten) worden geseponeerd; 
moeten overtredingen en misdrijven 
rechtvaardig vergolden worden door een pas
sende bestraffi ng; 
mag schuld, als grondslag van strafbaarheid 
en aansprakelijkheid, niet uit het recht verdwij
nen; 
behoort de (Grond)wet het mogelijk te maken 
dat bij levensdelikten de doodstraf wordt toe
gestaan; 
mag de kleine criminaliteit door justitie niet 
categorisch van vervolging worden uitgeslo
ten; 
is een duidelijk en beslist optreden van de re
gering tegen wetsovertreding en grote schaal 
met politieke doeleinden (burgerlijke onge
hoorzaamheid) vereist; 
vraagt de bestrijding van terrorisme en handel 
in verdovende middelen om een verdergaande 
internationale aanpak; 
past tegenover rellen en ongeregeldheden een 
krachtdadig optreden. 

• 9 Politie 

De eerste zorg van de politie moet zijn de handha
ving van de openbare orde en de rechtsorde. Het 
is geen dankbare taak niet zelden met te weinig 
middelen en mogelijkheden als stootkussen te 
moeten fungeren tussen de overheid en de bevol
king. Als dan ook nog eens blijkt dat de verant
woordelijke (hogere) instanties de politieman in 
de kou laten staan kan het niet verbazen dat het 
moreel van de agent in de straat te wensen over 
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gaat laten. Eensgezind optreden van alle verant
woordelijke instanties vergroot de overtuigings
kracht van het overheidsoptreden. Het toenemend 
gevoel van onveiligheid bewijst dat er nog veel te 
doen is. Te voorkomen en te genezen. Trouwens, 
ook de burgerij moet haar verantwoordelijkheid 
beseffen. Die pet past iedereen. 

Daarom: 
is een goed bemand en modern toegerust po
litie-apparaat een eerste vereiste; 
is in het belang van de doeltreffendheid van 
het optreden verdergaande samenwerking tus
sen Rijkspolitie en gemeentepolitie hoog no
dig, waarmee overigens niet gezegd wil zijn 
dat het hele huidige bestel moet worden om
gegooid; 

- moeten bestuur en justitie zich achter de poli
tie opstellen als deze zich houdt aan de instruk
ties; 
dient er bij voorkeur een landelijke, uniforme 
regeling van klachten over onbehoorlijk poli
tie-optreden te komen; 
zal de politie - daar waar nodig - moeten wor
den aangespoord zichzelf te houden aan de 
eigen gedragsregels; 
is regelmatige surveillance noodzakelijk zodat 
de burgers kunnen zien dat de politie paraat is; 
moet de burgerij worden opgeroepen zelf 
voorzorgsmaatregelen te nemen en haar ver
antwoordelijkheid tegenover de mede-burgers 
te beseffen; 
moet het optreden van partikuliere bewakings
diensten aan strenge regels worden gebonden 
opdat de rechtsstaat niet ondermijnd worde 
door eigenrichting. 

• 10 Rechtspraak 

Mensen die menen dat hun onrecht is aangedaan 
moeten hun recht kunnen blijven halen. Een onaf
hankelijke rechter is daartoe even onmisbaar als 
een vlotte rechtsgang. 

Daarom: 
- moet versnelling in de afhandeling van be

zwaar- en beroepschriften bevorderd worden; 
zullen de procedurevoorschriften vereenvou
digd moeten worden; 
zal, om onnodig procederen te voorkomen 
van de rechtzoekers een redelijke bijdrage in 
de kosten van een geding moeten worden ver
langd. 

• 11 Gevangeniswezen 

Alle optimistische verwachtingen ten spijt kunnen 
de gevangenissen nog altijd niet gesloopt wor
den. Integendeel! Uitbreiding is - helaas - bittere 
noodzaak. Tot op heden is er, qua uitwerking op 
de veroordeelde, geen betere oplossing voorhan-
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den. Om veroordeelden weer op het rechte pad te 
brengen is een juiste begeleiding en Bijbels ver
antwoorde geestelijke verzorging onmisbaar. Te
gen de achtergrond van een stijgend aantal ver
oordelingen zit er daarom weinig anders op dan 
de beschikbare kapaciteit te verruimen. Want als 
steeds meer mensen steeds langer moeten wach
ten om de hen opgelegde straf te ondergaan is er 
iets fundamenteel mis. 

Daarom: 
moet de tenuitvoerlegging van rechtsgeldig 
tot stand gekomen beslissingen van de rechter 
gegarandeerd zijn; 
moet de overheid met alternatieven voor ge
vangenisstraf terughoudendheid betrachten ; 
kunnen korte gevangenisstraffen niet gemist 
worden; 
zal in gevangenissen en huizen van bewaring 
voor voldoende ruimte en bewaking moeten 
worden zorg gedragen ; 
moeten achterstanden bij de tenuitvoerlegging 
van vonnissen worden vermeden ; 
verdient beveiliging tegen ontsnapping van 
gevangenen hoge prioriteit; 
dienen de kosten van geestelijke verzorging 
naar Schrift en belijdenis ten laste te komen 
van de overheid , zonder dat daarbij inbreuk 
wordt gemaakt op de exklusieve verantwoor
delijkheid van kerken voor de inhoud van de 
eredienst en het pastoraat. 

BINNENLAND 

• 12 Parlementaire demokratie 

In Nederland is de demokratie in de vorm gegoten 
van een konstitutionele monarchie met parlemen
tair stelsel. Zonder deze staatsvorm te verheerlij
ken mag vastgesteld worden dat zij onder de hui
dige omstandigheden het best werkbare middel 
is om recht en gerechtigheid te kunnen doen we
dervaren. Zij zou veel aan waarde winnen indien 
in de (Grond)wet de afhankelijkheid beleden zou 
worden van God de Almachtige. Een dergelijke 
belijdenis past uitstekend in de door de Reforma
tie gestempelde wording en groei van het Neder
landse staatsbestel. 

Daarom: 
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dient in het openbaar bestuur het ambtsgebed 
gehandhaafd, en waar het ontbreekt weer in
gevoerd te worden; 
hebben leden van het Koninklijk Huis recht op 
eerbied en mag majesteitsschennis niet wor
den getolereerd ; 
dient de regering krachtig stelling te nemen 
tegen alle gezagsondermijnende aktiviteiten; 
moeten staatsrechtelijke vernieuwingen die 
tenderen in de richting van een absolute heer
schappij van de meerderheid (b.v. gekozen 
minister-president, Kommissaris der Koningin 

en burgemeester, referendum) worden afge
wezen; 
moet geen afbreuk worden gedaan aan het in 
de Nederlandse staatkundige en maatschappe
lijke verhoudingen gewortelde principe van de 
evenredige vertegenwoordiging. 

• 13 Binnenlands Bestuur 

De bestuurlijke indeling van ons land is groten
deels historisch bepaald . 
Gemeenten, provincies en andere bestuurslicha
men vervullen ieder op hun eigen terrein en plaats 
wezenlijke taken . De praktijk heeft geleerd dat bij 
het oplossen van eventuele knelpunten het best 
aangesloten kan worden op het historisch ge
groeide. Diezelfde praktijk leert dat in een maat
schappij waarin alles steeds massaler wordt klei 
ne(re) eenheden de voorkeur hebben boven 
grootschalige oplossingen . Hoe dan ook is een 
gezonde financiële basis die mogelijk minder af
hankelijk is van de goedgeefsheid van het Rijk, 
voorwaarde voor een goed en doelmatig bestuur. 
Zonder de beschikbaarstelling van instrumenten 
en middelen kunnen ook de lagere overheden 
niets beginnen. 

Daarom : 
dienen grootschalige herindelingen in het al
gemeen te worden afgewezen, wat onverlet 
laat dat in sommige gevallen grenswijzigingen 
noodzakelijk kunnen zijn; 
zal onderzocht moeten worden of het aantal 
gemeenschappelijke regelingen verminderd 
kan worden; 
moet de Rijksoverheid ernst maken met het 
afstoten van taken en bevoegdheden naar pro
vincies, gemeenten en waterschappen (decen
tralisatie); 
dient ervoor gezorgd te worden dat de provin
cies die immers te maken zullen krijgen met 
taakuitbreiding, een voldoende draagvlak heb
ben om opgewassen te zijn tegen deze taakuit
breiding; 
dient bij het oplossen van de regio-problema
tiek het aksent gelegd te worden op de ge
meenten; 
zal zoveel als mogelijk is de leefbaarheid van 
de kleine kernen in stand moeten worden ge
houden; 
moet het terugdringen van het aantal noodlij
dende gemeenten (artikel 12-gemeenten) 
voorrang hebben; 
is het wenselijk te bezien of het afstoten van 
overheidstaken naar de partikuliere sektor (pri
vatisering) verantwoord is. 

• 14 Openbaarheid en deregulering 

Overdaad schaadt. Hoe meer regels en bepalin
gen, des te ondoorzichtiger het beleid. Als zelfs 
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de bestuurders het zicht zijn kwijtgeraakt, hoe 
zouden de burgers dan het bos door alle bomen 
kunnen zien? Openheid kan verhelderend werken 
in een komplexe maatschappij waarin voortdu
rend beslissingen worden genomen die het doen 
en laten van de burgers direkt of indirekt beïnvloe
den . 

Daarom: 
moet soberheid en terughoudendheid worden 
betracht bij het tot standbrengen van nieuwe 
wetgeving ; 
zal daar waar maar enigszins mogelijk afschaf
fing en vereenvoudiging van bestaande wetge
ving moeten plaatshebben (koördinatie van 
verg u nningenprocedures, vereenvoudiging 
kantongerechtprocedures ten behoeve van de 
konsument); 
kan het van belang zijn al in een vroegtijdig 
stadium openbaarheid van bestuurte bevorde
ren, waarmee zowel de bestuurder als de be
stuurde gediend kunnen zijn . 

• 15 Privacy 

Technologie en elektronika rukken op, tot in de 
huiskamers toe . In de hele samenleving zijn de 
sporen van het voortgaande automatiseringspro
ces merk- en zichtbaar. Massa 's gegevens komen 
binnen handbereik. Niemand kan de gevolgen 
van verkeerd en onbevoegd gebruik overzien. 

Daarom: 
- moet een wettelijke uitwerking van het grond

wettelijk recht op bescherming van de per
soonlijke levenssfeer snel tot stand gebracht 
worden ; 
moet de wetgeving zodanig worden aangepast 
dat onbevoegden die 'inbreken' in computer
bestanden van anderen daarvoor kunnen wor
den gestraft. 

• 16 Kansspelen 

Het leven is geen speling van het lot, maar ligt in 
Gods hand . Kansspelen spotten met deze gedach
te en roepen ongezonde begeerten op. Ze zijn 
God-onterend en mens-onwaardig . 

Daarom : 
- dient gokken te worden tegengegaan, zeker 

waar sprake is van geldinzet (golden ten , su 
per-trio, kienspelen , enz.); 

- moet een eind worden gemaakt aan de Staats
loterij ; 
zullen bestaande casino 's gesloten dienen te 
worden en moet uitbreiding van het huidige 
aantal dus zeker worden afgewezen . 
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MINDERHEDEN 

• 17 Aanpassing en integratie 

Door nood gedreven, maar ook als gevolg van 
een welbewuste politiek, kwamen vreemdelingen 
van ver af en dicht bij binnen de Nederlandse 
poorten . Van de Nederlanders vroeg dit hulpvaar
digheid, van de nieuwkomers bereidheid tot aan
passing aan een vreemde omgeving . Helaas ble
ken noch het een noch het ander altijd en overal 
in voldoende mate aanwezig waardoor spannin
gen ontstonden die het samen-leven tot op heden 
onder druk zetten . Uitgaande van de Bijbelse op
dracht en trouw aan de historie van ons land heeft 
de Nederlandse overheid volledig recht te doen 
aan allen die zich rechtmatig in ons land vestig
den. Waar mogelijk kan dat met behoud van alle 
verscheidenheid, waar nodig moet dat met aan
passing aan de Nederlandse situatie . Dat is in 
ieders belang . 

Daarom: 
zal alle racisme bestreden moeten worden ; 
dient de regering te onderscheiden tussen ach
terstand en achterstell ing, waarbij achterstel
ling moet worden bestreden en achterstand 
moet worden weggewerkt als de betrokkenen 
dat willen ; 
moet door onderzoek objektivering van het 
beleid bevorderd worden ; 
moet prioriteit worden gegeven aan voorlich 
ting en scholing (taal!) om onwetendheid op 
te heffen ; 
hoeft het christelijk onderwijs niet uit te gaan 
van de gelijkwaardigheid van kulturen (vrijheid 
van onderwijs). hetgeen de gelijkwaardigheid 
van mensen onverlet laat; 
gaat het minderhedenbeleid uit van integratie, 
wat impliceert dat verzelfstandiging op basis 
van de eigen kultuur wordt afgewezen ; 
dient de Nederlandse regering onder de min
derheden geen bevolkingspolitiek en geen in
dividualiseringspolitiek te voeren; 
wordt, met het oog op het welzijn van de min
derheden, beleid gesteund dat gericht is op 
kennisvermeerdering omtrent hun opvattin
gen en gewoonten . 

• 18 Toelating en terugkeer 

Het toelaten van vreemdelingen is, hoe pijnlijk 
ook, gebonden aan grenzen . Veel ellende kan wor
den voorkomen door een konsekwent toegepast 
beleid waardoor valse hoop wordt vermeden . 
Deze lijn mag evenwel niet ten koste gaan van de 
menselijke maat in schrijnende gevallen . Dat geldt 
zowel voor toelating als terugkeer. 

Daarom : 
- moet het toelatingsbeleid een restriktief karak-
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ter dragen ; 
zal het asielbeleid ten aanzien van vluchtelin
gen die om hun geloof vervolgd worden dan 
wel gevaar lopen voor lijf en leden royaal moe
ten zijn ; 

- moeten de procedures inzake toelating ver
sneld worden; 
mag remigratie bevorderd worden, mits de 
voorwaarden van vrijwilligheid en betrouwba
re voorlichting in acht worden genomen. 

• 19 Zuid-Molukkers en Papoea's 

De achtergrond van het verblijf van tienduizenden 
Molukkers en Papoea's in ons land is diep tra 
gisch . Tegenover hen en hun nageslacht heeft 
Nederland een ereschuld in te lossen. AI te lang 
is daarmee gewacht. 

Daarom : 
kunnen de Zuid-Molukkers en Papoea's niet 
op één lijn gesteld worden met andere minder
heidsgroepen ; 
hebben de Molukkers recht op een eigen in
spraakorgaan . 
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11 Recht doen aan 
bewezen trouw 

• 20 REALITEIT 

Veel, zo niet alles, is in beweging . Niet in het minst 
op die terreinen van het leven waar mensen trach
ten andere mensen vooruit te helpen. De na de 
oorlog opgebouwde welvaartsstaat is veranderd 
in een verzorgingsstaat met overheidsbemoeienis 
van de wieg tot aan het graf. Verantwoordelijkhe
den verschuiven of worden uitgehold. Naasten
liefde is verstard in wetten waarin rechten en be
voegdheden nauwkeurig zijn vastgelegd. 
Zo wordt hulp aan de naaste van haar hart be
roofd . In de kille samenleving die verrees voelen 
mensen zich niet meer thuis. 
Het nieuwe nam de plaats in van het oude. Klein 
moest wel opgaan in groot om niet nog meer in 
de verdrukking te komen . Met als gevolg dat ver
trouwde verbanden verdwenen. Mensen raakten 
hun houvast kwijt en zochten hun heil in schijn
oplossingen, in het eigen ik. 
Verhoudingen groeien scheef waar iedereen bij 
is. Aan de horizon tekent zich steeds duidelijker 
ontgroening en vergrijzing af. Regeren heet voor
uit zien. Welke regering overziet de gevolgen van 
dit proces? .. 
De filosofen van het meer en beter leken het biJ 
het rechte eind te hebben. Meer mensen vroegen 
om meer aandacht. Hoe meer hoe beter gaat ech
ter allang niet meer op. Kijk maar naar het onder
wijs. Op scholen waar de leerlingen elkaar ~er
dringen vallen velen tussen wal en schip. KIJk 
maar naar de bejaardenzorg. Hulp voor ouden 
van dagen moet van steeds verder komen .. Kijk 
maar naar de rekreatie. Gezonde ontspanning 
ontaardt in een ware vermaakindustrie. 
Dit alles is nog niet het ergst. Veel funester is de 
ontrouw aan Gods rechtmatige rechten en de on
wil te doen overeenkomstig Zijn goede geboden. 
Juist daar waar de Bijbel zoveel te zeggen heeft is 
die Bijbel dichtgeslagen, of, nog erger, wegge
haald. En als de Bijbel nog openligt dreigen geva
ren het handelen naar dit Woord praktisch onmo
gelijk te maken. 
Dat is meer dan zonde. Want jongeren en ouderen 
wordt zo het uitzicht onthouden op Gods bewezen 
trouw. Jong en oud lijden hieronder. 

• 21 PERSPEKTIEF 

leder mens heeft z'n eigen verantwoordelijkheid. 
Verantwoordelijkheid tegenover God, verant-
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woordelijkheid tegenover de naaste en verant
woordelijkheid tegenover zichzelf. Om de verant
woordelijkheden in hun juiste verhouding te leren 
verstaan moeten mensen luisteren naar wat God 
ons in Zijn Woord zegt. Want goede inzettingen 
kunnen slechts gegrond zijn op trouw aan normen 
die de eeuwen door hun waarde hebben bewezen. 
Van jong tot oud kunnen mensen er hun voordeel 
mee doen. 
Dat begint al op school. Een school met een open 
Bijbel geeft meer mee dan kennis alleen. Zulk 
onderwijs doet beseffen dat de verworven kennis 
strekt tot eer van God en dienst aan de naaste. 
Zulk onderwijs biedt de jeugd perspektief en geeft 
zin aan de toekomst. Een blijde boodschap in een 
sombere wereld. 
Welke overheid zal dit in de wind willen slaan? 
Wil de Nederlandse overheid recht doen aan haar 
verantwoordelijkheid, dan zal ze de jeugd op laten 
groeien bij het licht van Gods Woord, want Zijn 
Woord is een lamp voor ieders voet en een licht 
op ieders pad (Ps. 119-105). 
De overheid is niet de eerst aangewezene om met 
veel kunst en vliegwerk kultuur te bevorderen. 
Veel meer ligt het op haar weg ontsporingen te 
voorkomen dan wel tegen te gaan . Rentmeester
zijn wil in dit verband oproepen tot verantwoord 
gedrag. Loslaten van het waarde-volle leidt onher
roepelijk tot waarde-loosheid. Het is geen kunst 
allerlei zondigheid onder velerlei voorwendsel 
vrij spel te geven. Wat kultuur heet moet de toets 
der kritiek, gebaseerd op Gods Woord, kunnen 
doorstaan. Zo alleen kunnen kunstbeoefenaars 
kreatief, dat wil zeggen: opbouwend, bezig zijn. 
Nergens mogen mensen hun verantwoordelijk
heid ontlopen. Die opdracht krijgt extra gewicht 
en dimensie als we beseffen hoevelen op anderen 
zijn aangewezen. Gods Woord neemt allen se
rieus die door anderen niet voor vol worden aan
gezien. Barmhartigheid biedt daarom de helpende 
hand aan mede-mensen. Om zorg en hulp weer 
hartte geven. Jong en oud kunnen hiermee uit de 
voeten. 

ONDERWIJS 

• 22 School met de Bijbel 

Goed en deugdelijk onderwijs is een zaak van de 
overheid. Nog meer dan dat moet het de overheid 

SGP: 20-22 



na aan het hart liggen dat alle onderwijs wordt 
gebaseerd op de Bijbel en de reformatorische 
belijdenisgeschriften. Nu dit - helaas - wordt na
gelaten moet er in ieder geval alle vrijheid zijn 
voor bijzonder onderwijs. Bij gebrek aan een over
heid met de Bijbel moet pal gestaan worden voor 
een school met de Bijbel. 
Dit principe ligt vast verankerd in de Nederlandse 
Grondwet. Geen enkele wettelijke eis mag die 
vrijheid van stichting, richting en inrichting inper
ken . Gebeurt dit wel, dan betekent dat een ernsti
ge aantasting van de keuzevrijheid van de ouders, 
en daarmee van de verantwoordelijkheid van de 
ouders voor de opvoeding van hun kinderen. In 
het bijzonder onderwijs is er naast onder andere 
het protestants-christelijke onderwijs ook de rich
ting van het reformatorisch onderwijs, welke ons 
na aan het hart ligt. 

Daarom: 
dient de regering er alles aan gelegen te zijn 
dat het protestants-christelijk en het reforma
torisch onderwijs hun eigen inhoud en identi
teit kunnen bewaren; 
moeten scholen op levensbeschouwelijke 
grondslag niet alleen respektering, maar ook 
onderschrijving van deze grondslag kunnen 
vergen; 
dient het bijzonder onderwijs, als het aan de 
wettelijk vereiste voorschriften en getalskrite
ria voldoet, zonder aarzelen in de gelegenheid 
te worden gesteld om scholen op te richten en 
in stand te houden; 
moeten de stichtingsnormen zo laag mogelijk 
gehouden worden zodat er voldoende sprei
ding over het land kan zijn; 
mogen uiteraard geen eisen worden gesteld 
die wezensvreemd zijn aan het karakter van 
onderwijs (bijvoorbeeld via interkultureel on
derwijs en onderwijsemancipatie); 
moet de keus van ouders voor een school met
terdaad mogelijk zijn en zo nodig financieel via 
een vervoerskostenregeling worden onder
steund ; 
mag het eventueel funktioneren van een ou
derkommissie of medezeggenschapsraad het 
schoolbestuur niet van z'n plaats dringen; 
kan de slechts matig funktionerende Wet op 
de medezeggenschap in het onderwijs worden 
heroverwogen en beter worden ingetrokken; 

- mag godsdienstonderwijs nooit opgaan in het 
vak geestelijke stromingen of maatschappij
leer; 

- mag de overheid in het stellen van deugdelijk
heidseisen nooit zover gaan dat ze zich inhou
delijk gaat bemoeien met het onderwijs. 

• 23 Basisonderwijs 

Jong en zeer jong zitten nu onder één dak. Einde
lijk heeft het basisonderwijs zijn beslag gekregen. 
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De praktijk zal leren of de verwachting niet te 
hooggestemd waren. Het evenwicht tussen spel 
en leren vraagt grote behoedzaamheid, mede om
dat het peil van de basisschool gewaarborgd 
moet blijven. Waarbij zich dan ook nog eens de 
noodzaak presenteert zuiniger aan te doen. Een 
persoonlijk gerichte benadering doet het meest 
recht aan leerlingen die nu eenmaal verscheidene 
talenten, mogelijkheden en moeilijkheden heb
ben . In het grote geheel mogen groepen kinderen 
die extra's behoeven niet over het hoofd worden 
gezien . Ondersteunende diensten kunnen waar
devol zijn om het onderwijs in al zijn geledingen 
in goede banen te leiden. 

Daarom: 
dient het onderwijs aan geestelijk en lichame
lijk gehandicapte kinderen een bijzondere zorg 
te zijn voor de regering die dit speciaal onder
wijs waar mogelijk met basisonderwijs moet 
zien te vervlechten; 
moet geprobeerd worden kinderen met een 
achterstandsituatie er zo snel mogelijk weer 
bovenop te krijgen; 
zullen schipperskinderen zonder noemens
waardige lasten in staat moeten worden ge
steld naar school (goede internaten) te gaan; 
moeten levensbeschouwelijke schoolbegelei
dingsdiensten volwaardig kunnen werken; 
mogen de 'randdiensten' in het onderwijs 
(leerplanontwikkeling en toetsontwikkeling) 
niet te zeer worden verzelfstandigd; 
verdienen kwaliteitsbewaking resp . kwaliteits
bevordering extra aandacht door middel van 
evaluatie en onderzoek; 
moeten kleinere scholen in dunbevolkte gebie
den, met name op het platteland, extra facilitei
ten krijgen zodat ze hun onmisbare funktie 
kunnen blijven vervullen (c.q. aangepaste op
heffi ngsnormen); 
moet worden gewaakt tegen de vergaande 
versnippering van de betrekkingen in het on
derwijs. 

• 24 Voortgezet onderwijs 

Een goede opleiding is een waardevol bezit voor 
iedereen. Op ouders en kinderen rust een eigen 
verantwoordelijkheid die ze niet mogen veron
achtzamen noch verzuimen. Leerkrachten staan 
voor de opgave ervoor te zorgen dat de geschon
ken talenten tot ontwikkeling kunnen komen . Zij 
kunnen dit alleen als de opzet van het onderwijs 
de verscheidenheid in aard en aanleg van de leer
lingen weerspiegeld. Eenvormigheid is een sta-in
de-weg . Het 'vroege' kind moet niet worden afge
remd, het 'late' kind niet worden opgejaagd. 
Om vakmanschap meesterschap te doen zijn 
moeten theorie en praktijk hand in hand gaan. 
Want als beide de aansluiting op elkaar missen, 
werkt dat nadelig naar twee kanten. Het onderwijs 
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moet bij de tijd blijven. Verbeteringen van binnen
uit verdienen dan ook verre de voorkeur boven 
organisatorische vernieuwingen alleen. Vrijheid 
van onderwijs enerzijds en toezicht op de deugde
lijkheid door de overheid anderzijds, verdragen 
zich prima met een gewaarmerkte vergroting van 
de eigen beleidsruimte voor het te versterken ma
nagement van de scholen. 

Daarom: 
behoort de discussie over het voortgezet basis
onderwijs (middenschool) uit te komen bij de 
keuzemogelijkheid voor kategoriale of geïnte
greerde scholen, zo aan die laatste na zorgvul
dige afweging al blijvende behoefte zou be
staan; 
zullen die experimenten gesteund moeten 
worden die de keuze van vakkenpakketten min
der belemmerend voor toekomstige keuzemo
gelijkheden doen zijn; 
gaat de voorkeur niet uit naar al te grote scho
lengemeenschappen waar sfeer en werkkli
maat lijden onder de massaliteit; 
is in het beroepsonderwijs, naast voldoende 
algemene ontwikkeling, een goede vakoplei
ding een eerste vereiste om aansluiting te be
werkstelligen bij een toekomstige werkkring; 
moet de mogelijkheid om stages te lopen wor
den uitgebreid; 
zijn proeven met nieuwe onderwijsgebieden 
(informatica) en schooltypen (kmbo) waarde
vol, opdat het onderwijs bij blijft; 
zullen bij alle experimenten levensbeschouwe
lijke aspecten, kwalitatief en kwantitatief, ten 
volle moeten worden meegenomen; 
is speciale inzet voor 'randgroepjongeren' ge
wenst; 
moet de leerplicht niet worden verlengd, maar 
dient veeleer op de naleving ervan (schoolver
zuim) te worden toegezien; 
dient het leerrecht meer nadruk te krijgen; 
moeten de vormingscentra voor (werkende) 
jongeren van 16 tot 19 jaar hun zelfstandige 
plaats behouden en het karakter hebben van 
instituten met ruime mogelijkheden voor prak
tische vorming; 

- dienen ouderen meer mogelijkheden voor her
kansing ('tweede kansonderwijs') te krijgen; 
moet bij teruglopende leerlingaantallen een 
daarbij onontkoombare herschikking in het 
voortgezet onderwijs niet zo ver gaan dat hele 
regio's van nu nog goed functionerende kleine 
scholen beroofd worden (hefvo-norm laag); 
moet bij herschikkingen en fusies worden uit
gegaan van deugdelijke sociale plannen. 

• 25 Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs 

Studeren kost geld. Uit de schatkist vloeien, afge
zien van het departement van Financiën, de mees
te guldens naar Onderwijs en Wetenschappen. 
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Wanneer van iedereen gevraagd wordt op de 
kleintjes te letten is het redelijk ook een bijdrage, 
uiteraard naar draagkracht, te verlangen van die
genen die gebruik maken van de veelal dure on
derwijsvoorzieningen. Indirekt kan, met een dui
delijke afbakening van de studieduur (fasering) al 
het nodige bereikt worden. Het pijnlijkst zijn de 
studentenstops. Zolang de situatie op de arbeids
markt niet verbetert, en zolang sprake is van meer 
vraag dan beschikbare ruimte en kapaciteit toela
ten, zit er weinig anders op dan deze noodoplos
sing te blijven hanteren. Wat voor beslissingen er 
ook genomen worden, de in Nederland gegeven 
wetenschappelijke opleidingen mogen in geen 
geval kwalitatief achterop komen bij het buiten
land. 

Daarom: 
mag de fasenstruktuur geen beletsel vormen 
voor een volwaardige wetenschappelijke op
leiding; 
is een evaluatie van de fasenstruktuur op korte 
termijn gewenst; 
zal aan de hand van een zo rechtvaardig moge
lijk systeem ('gewogen selectie', waarbij eer
dere prestaties een rol spelen) tot plaatsing 
van studenten moeten worden overgegaan; 
moeten beheer en bestuur van universiteiten 
en hogescholen slagvaardig en waardig zijn; 
kan om de degelijkheid van de opleiding te 
waarborgen, bij- en herscholing noodzakelijk 
zijn; 
moet in een stelsel van studiefinanciering reke
ning worden gehouden met de draagkracht 
van de ouders en de al dan niet aanwezige 
noodzaak buitenshuis te gaan wonen; 
moet extra aandacht worden besteed aan on
derzoek en afstemming tussen de onderzoeks
instituten; 
moet onderzocht worden of een verzelfstan
digde informatica-opleiding gewenst is; 
moet in de taakverdeling en concentratie in 
het wetenschappelijk onderwijs zowel als in 
de schaalvergroting, de taakverdeling en kon
centratie in het hoger beroepsonderwijs zorg
vuldig rekening worden gehouden met levens
beschouwelijke achtergronden van instituten 
en instellingen en de belangen van studenten 
en docenten. 

KULTUUR 

• 26 Zorg voor het kultureel erfgoed 

Verwaarlozing van kultuur-historische schatten 
leidt letterlijk en figuurlijk tot onherstelbare scha
de. Het verleden komt niet meer terug. Daarom 
moeten kerken, gebouwen en andere monumen
ten die gestalte geven aan dat verleden met veel 
zorgen worden omgeven. Het gebouwde bewaren 
voor het te laat is. 
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Daarom: 
moet snel gewerkt worden aan de instandhou
ding van het restauratie-ambacht; 
verdient de restauratie van kerken speciale 
aandacht; 

- moet op planmatige wijze in toenemende mate 
ook zorg worden besteed aan de jongere 
bouwkunst ; 
mogen streekgebonden en karakteristieke ele
menten in een bepaald gebied (klederdrachten 
bijvoorbeeld) niet worden verwaarloosd; 
mag de regering in Den Haag de Friese taal en 
kultuur niet achteloos behandelen ; 
dienen voldoende gespreid over het land mu
sea in stand te worden gehouden met ope
ningstijden die vallen op maandag tot en met 
zaterdag . 

• 27 Gesproken en geschreven woord 

Als de massa de media gaat beheersen zinkt het 
peil van het gebodene tot een onaanvaardbaar 
laag niveau. Alleen daar waar men zich richt op 
de Heilige Schrift stijgt het gesproken of geschre
ven woord uit boven het gemiddelde. Daarom is 
Gods Woord de enig betrouwbare leidraad voor 
de overheid in haar beoordeling van wat toelaat
baar is en wat niet. 

Daarom: 
moet de regering maatregelen nemen tegen 
publikaties en uitzendingen die godslasterlijk, 
zedenkwetsend of gezagsondermijnend zijn ; 
heeft de regering erop toe te zien dat er geen 
boeken of andere informatiedragers met gods
lasterlijke, zedenkwetsende of gezagsonder
mijnende inhoud worden uitgeleend via de 
openbare bibliotheken; 
is het een belangrijke taak van de overheid 
misleidende en agressieve reklame tegen te 
gaan en in ieder geval de tot weinig soberheid 
oproepende STER-reklame af te schaffen ; 

- zal het beleid ten aanzien van nieuwe media 
alle vormen van kommercialisering weerstand 
moeten bieden ; 
is, naast een verscherpte filmkeuring , eenzelf
de keuring nodig van videobanden die nu nog 
ongekontroleerd de huiskamers worden bin 
nengehaald; 
moeten de bestaansmogelijkheden van de 
'schrijvende pers' niet worden beknot door de 
uitbouw van belangen van de 'sprekende 
pers'; 
mag de overheid geen (kulturele) prijzen uitrei
ken aan mensen die in hun werken uiting ge
ven aan het onteren van God en het kwetsen 
van de naaste. 

• 28 Ontspanning en rekreatie 

Nu méer tijd vrijkomt voor vrijetijdsbesteding 
geldt meer dan ooit de waarschuwing dat ledig-
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heid des duivels oorkussen is. Die waarschuwing 
roept op tot zinvolle en verantwoorde ontspan
ning, genormeerd aan Gods Woord. Normloos 
gedrag, zinloos en onverantwoord, is zondig. Te
gen deze achtergrond zijn sommige takken van 
sport en vormen van rekreatie meer dan onge
zond. Beoefening daarvan is in de meest letterlijke 
zin zonde van de tijd . 

Daarom: 
behoort de overheid, ook bij sport en rekreatie, 
zondagsontheiliging tegen te gaan en zon
dagsrust te bevorderen ; 
moet aan de subsidiëring van het profvoetbal 
op staande voet een eind worden gemaakt; 
dient de overheid op te treden tegen alle vor
men van ongeklede rekreatie dan wel aan
stootgevend rekreatief gedrag; 
moet tegen massale vermaaksindustrie en 
sportverdwazing gewaakt worden en verleent 
de regering dan ook op geen enkele wijze haar 
medewerking aan het organiseren van de 
Olympische Spelen . 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

• 29 Zorg en hulp 

Zorg voor de ander is allereerst een zaak van het 
hart. Hoe dichter mensen bij elkaar staan , des te 
zorgvuldiger kan de hulpverlening zijn . 'Zorg op 
maat' begint met zelfhulp . In de zorg-sector gaat 
de voorkeur dan ook uit naar het particulier initia
tief : kerkelijke en andere instellingen . Niet alleen 
financieel is deze opzet aantrekkelijker, deze aan
pak biedt ook een goed tegenwicht tegen voort
schrijdende verambtelijking en professionalise
ring. Waar het particulier initiatief desondanks 
tekort schiet moet de overheid bijspringen zodat 
toch voor iedereen een behoorlijk bestaan is weg
gelegd. 

Daarom: 
dient het vrijwilligerswerk voorrang te krijgen; 
moet de kerk van de overheid alle ruimte krij 
gen haar opdracht op het terrein van het maat
schappelijk werk te kunnen vervullen; 
dient voorkomen te worden dat landelijk wel 
zijnswerk op levensbeschouwelijke grondslag 
(o.a. jeugd- en bejaardenwerk) als gevolg van 
de afstoting van rijkstaken naar de provincies 
en gemeenten tussen wal en schip valt ; 
zal in het jeugd- en jongerenwerk voorrang 
moeten worden gegeven aan de leveQsbe
schouwing die zich wil richten naar de Bijbel ; 
moet de gezinszorg op een zo goed mogelijk 
peil worden gebracht en gehouden, waarbij 
voortdurend een beroep gedaan moet kunnen 
worden op hulpverleners ; 
zal pas overgegaan mogen worden tot inkrim
ping van intramurale (bijv. ziekenhuizen of 
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verpleeginrichtingen) en residentiële (bijv. ge
dwongen verblijf in jeugdinternaten) voorzie
ningen, als de extramurale (bijv. kruiswerk en 
gezinszorg) en ambulante (bijv. dagverblijven) 
hulpverlening zijn uitgebreid; 
zal moeten worden getracht alternatieve crisis
opvang- en hulpverleningsvormen aan te doen 
sluiten bij al bestaande structuren, zonder hun 
bijzondere functie (lage drempels) geweld aan 
te doen; 
dienen opvang- en hulporganisaties die wetti
ge verhoudingen niet wensen te respecteren 
te worden afgewezen. 

• 30 Gehandicapten 

Het zou een schande zijn wanneer mensen die te 
kampen hebben met een handicap buiten de sa
menleving gesloten zouden worden. Zij hebben 
recht op een volledig gelijkwaardige plaats temid
den van anderen . 

Daarom: 
zal de bereikbaarheid van voorzieningen zo
veel als mogelijk moeten worden bevorderd; 
moet bij de aanschaf van nieuw materieel voor 
het openbaar vervoer rekening worden gehou
den met de toegankelijkheid voor gehandicap
ten; 
verdienen gehandicapten een maximale kans 
op een zo weinig mogelijk zich onderscheiden
de plaats op de arbeidsmarkt; 
zullen de verzorging en begeleiding zich zo 
dicht mogelijk bij de gewone thuissituatie heb
ben te voltrekken. 

• 31 Ouderen 

Mensen die al op leeftijd gekomen zijn hebben 
een zinvolle plaats in een wereld die steeds sneller 
lijkt te gaan. Zij verdienen dan ook een volwaardi
ge plaats daar waar ze dat zelf verkiezen. 

Daarom: 
moeten ouderen, zo zij dat wensen, zo lang 
mogelijk op zichzelf kunnen blijven wonen; 
moeten mensen terug kunnen vallen op klaar
staande voorzieningen in hun direkte woon
omgeving (alarmeringssystemen, wijkfunktie 
van het bejaardencentrum, e.d.); 
zullen de rechten van besturen van de bejaar
dencentra en andere tehuizen ten volle ge
handhaafd moeten blijven . 
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lil Kiezen voor leven en 
werken in trouw 

• 32 REALITEIT 

Waar 14 miljoen mensen even zovele wensen 
hebben heeft 'elk wat wils' afgedaan. De keuzen 
zijn beperkt. Naarmate meer mensen minder wen
sen ingewilligd zien neemt de ontevredenheid, en 
als gevolg daarvan de onvrede toe. 
Huurders en verhuurders, bouwers en bescher
mers, bestuurders en bestuurden, allemaal liggen 
ze bij tijd en wijle met elkaar overhoop. En zij die 
geroepen zijn te bemiddelen en te verzoenen 
moeten het laten afweten omdat er geen geld is 
en goede raad duur. 
Ondanks dat is er veel dat tot dankbaarheid moet 
stemmen. Vergeleken met andere landen mocht 
er in het na-oorlog se Nederland veel tot stand 
worden gebracht waardoor wonen en werken 
hier tot op zekere hoogte aangenaam zijn . Bij alle 
moeilijkheden hebben de burgers van dit land 
talrijke mogelijkheden. 
Helaas zijn die mogelijkheden niet benut in over
eenstemming met Bijbelse normen en waarden. 
Niet zelden zijn de door God gegeven talenten 
misbruikt om daarmee dwars in te gaan tegen 
Zijn bedoeling met de mens als kroon der schep
ping. Onschriftuurlijke verhoudingen worden in 
stand gehouden dan wel in het leven geroepen. 
Door de overheid getolereerd en gestimuleerd. 
Enkele voorbeelden. Zogenaamde alternatieve 
samenlevingsvormen braken zich ruim baan, en 
in plaats van gehoor te geven aan de opdracht het 
kwade te weerstaan schiep de overheid er zelf de 
ruimte voor. Flora en fauna werden slachtoffer 
van de menselijke zucht naar meer en beter. 
Grond, lucht en water moesten het eveneens ont
gelden . 
De waan-wijsheid van de mens kent geen grenzen 
meer, juist nu de hoogmoedige mens denkt de 
maakbaarheid van het leven binnen handbereik 
te hebben . Met name in de gezondheidszorg is de 
zegen verkeerd in een vloek omdat het leven is 
losgerukt uit de handen van de Formeerder van 
dat leven . Het niet meer willen luisteren naar de 
woorden van de levende God maakt de ontluiste
ring kompleet. Ook de meest moderne zieken-, 
verzorgings- en bejaardenhuizen kunnen dit niet 
verbloemen. 
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• 33 PERSPEKTIEF 

Dag in dag uit moet de regering keuzen doen, 
want vadertje staat kan nu eenmaal geen alle
mansvriend zijn . Het is kiezen of delen. Soms is 
de keuze vrij eenvoudig, bijvoorbeeld als het gaat 
over vragen van leven of dood. Daar geldt: wie 
niet voor is, is tegen. Dan weer is de keuze minder 
gemakkelijk : moet deze weg zus worden aange
legd of zo. Dat vergt wikken en wegen. Hoe dan 
ook, de keuze moet zorgvuldig geschieden om 
verantwoord te zijn. Recht doen wil zeggen trouw 
handelen overeenkomstig de maatstaf van Gods 
Woord . Opdat later niet gezegd zal worden: gewo
gen en te licht bevonden. 
Een overheid die recht wil doen zal kiezen voor 
het leven in al haar vormen en stadia, trouw aan 
het gebod: Gij zult niet doodslaan. Abortus en 
euthanasie zijn mitsdien uit den boze, haaks 
staand op de heilige oorsprong van het leven. 
Kiezen voor het leven wil in wijder verband ook 
oproepen tot stellingname tegen achteloos om
springen met Gods schepping en Zijn schepselen. 
Maar ook wanneer de keuze niet zo eenvoudig ligt 
wil Gods Woord een licht zijn op het pad van de 
overheid, voerend naar gerechtigheid voor een 
ieder opdat niemand tekort gedaan wordt. Daarbij 
zal het overheidszwaard omgesmeed moeten 
worden tot een schild om de rechtmatige rechten 
te beschermen van wat zwak en weerloos is: klei
ne kinderen in het verkeer, ouden van dagen in 
bus en tram, binnenschippers die tussen wal en 
schip dreigen te vallen; maar ook stervende bos
sen en mishandelde dieren die slachtoffer zijn 
geworden van menselijke heerszucht en egoïsme. 
Daar houdt het niet mee op. Er blijft nog veel te 
wensen over. Om alle verlangens in goede banen 
te leiden is meer nodig dan bescherming alleen . 
Gerechtvaardigde wensen en noodzakelijke 
werken moeten worden vervuld en verricht. Als 
partikulieren in gebreken (moeten) blijven zit er 
weinig anders op dan dat de overheid zelf, met de 
haar ter beschikking staande instrumenten en 
middelen bijspringt. Want huizen moeten worden 
gebouwd, en gifgrond verwijderd, en ziekten be
streden, en wegen aangelegd. 
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GEZONDHEIDSZORG 

• 34 leven en dood 

De mens is schepsel van God en komt uit dien 
hoofde geen zelfbeschikkingsrecht toe . Het is God 
die leven geeft, leven spaart en leven neemt. 

Daarom : 
wordt abortus provocatus en de financiering 
daarvan anders dan wanneer het leven van de 
moeder in gevaar is (vitale indikatie) verwor
pen; 

- wordt euthanasie afgewezen, met dien ver
stande dat staken van zinloos medisch hande
len (na gebleken hersendood) geen euthanasie 
genoemd mag worden; 
wordt de in-vitro-fertilisatie (reageerbuisbaby
methode) zoals die thans algemeen wordt toe
gepast, met alle begrip voor de nood van kin
derloosheid, om ethische redenen afgewezen; 
wordt versterking bepleit van de positie van 
pro-life organisaties, met name die voor hulp 
aan ongehuwde moeders, ook in beleids- en 
adviesorganen; 
moeten alle vormen van bevruchting buiten 
het huwelijk waaronder draagmoederschap, 
donorschap enz. worden afgewezen. 

• 35 Eigen verantwoordelijkheid 

Schepsel-zijn betekent verantwoordelijk-zijn. Ook 
in de zin van verantwoord, dat is gezond gedrag 
ten aanzien van eigen lichaam en psyche. Dat 
mes snijdt trouwens aan twee kanten. Het voor
komt ongelukken en werkt kostenbesparend als 
het beginsel van de eigen verantwoordelijkheid 
mede-bepalend wordt voor de financiering van 
voorzieningen . 

Daarom: 
moet geen steun worden verleend aan een 
stelselwijziging ziektekostenverzekering die de 
kring van verplicht verzekerden uitbreidt; 
zal het ziekenfonds meer keuzemogelijkheden 
dienen te bevatten mede om tegemoet te ko
men aan gewetensbezwaren tegen bepaalde 
verstrekki ngen; 
moeten extra kosten voortkomend uit sportlet
sel niet op de gemeenschap worden afgewen
teld; 
worden eigen bijdragen in het algemeen posi
tief gewaardeerd, mits ongerechtvaardigde 
opeenhoping wordt voorkomen, onverlet la
tend de noodzaak tot verlaging van de kollek
tieve uitgaven op dit terrein ; 
dient geen vergoeding te worden gegeven 
voor de kosten van anti-konceptiva; 
dient geen andere bevolkingspolitiek gevoerd 
te worden dan dat de verantwoordelijkheid 
voor de gezinsgrootte wordt gelaten waar deze 
behoort: bij de ouders; 
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mag inenting niet verplicht worden gesteld; 
moet de verkoop van vuurwerk, waardoor jaar
lijks slachtoffers vallen, aan banden worden 
gelegd; 
moet promiscuïteit als veroorzaker van de ver
spreiding van geslachtsziekten en van de le
vensgevaarlijke ziekte AIDS worden bestreden. 

• 36 Mensen in de gezondheidszorg 

In de gezondheidszorg staan mensen in het mid
delpunt, als het goed is tenminste. Mensen die 
hulp nodig hebben en mensen die hulp verlenen. 
De opgave waarvoor werkers in de gezondheids
zorg staan is zwaarder en moeilijker geworden . 
Niet alleen nam de werklast toe, ook raken men
sen in gewetensnood door mee te moeten werken 
aan verrichtingen die ze niet voor God kunnen 
verantwoorden. Het belang van een vertrouwens
relatie tussen de patiënt enerzijds en de arts of 
verzorger anderzijds kan niet snel overschat wor
den . In dit verband past uitstekend zorgverlening 
'dicht bij huis'. Daartoe behoort dat mensen zich 
ook in geestelijke zin 'thuis' kunnen voelen . 

Daarom : 
verdient het recht van de patiënt op informatie, 
inspraak en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer regeling, met respekt voor de ver
antwoordelijkheid van medici; 
mag niet bezuinigd worden zonder oog te heb
ben voor de toenemende werklast; 
moeten lonen en werklast in een billijke ver
houding kunnen blijven staan; 
moeten gewetensbezwaarden op alle niveaus 
(sollicitatie, scholing, promotie) volstrekt be
schermd worden, óók ten behoeve van patiën
ten die om een luisterend oor vragen; 
mogen alternatieve geneeswijzen èn in de 
zorgverlening èn in de wetenschappelijke op
leiding erkend en bevorderd worden, mits deze 
de toets van Gods Woord kunnen doorstaan; 
dient, ook bij regionalisatie, ruimte te blijven 
voor instellingen op levensbeschouwelijke ba
sis ; 
mogen artsen geen toetredingsbelemmerin
gen ondervinden omdat zij abortus en eutha
nasie afwijzen; 
moet het belang worden onderkend van hulp
verlening waarbij psychiater en pastor samen
werken . 

• 37 Bezuinigingen 

Niet alleen het beginsel van de eigen verantwoor
delijkheid, ook de toestand van 's Rijks financiën 
noopt tot vermindering van de kollektieve lasten. 
De overheid moet echter niet dweilen met de 
kraan open. Kosten voor gezondheidszorg hou
den in grote mate verband met normen en waar
den . Preventie is de beste bezuiniging . 
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Daarom: 
moet gestreefd worden naar vermindering 
van psycho-sociale problematiek door het 
handhaven van Gods heilzame geboden op 
het terrein van arbeid, huwelijk en gezin ; 
worden mantelzorg en zelfhulp bepleit (ver
sterking van de eerste lijn) en wordt 'atomise
ring' van de maatschappij tegengegaan; 
moet de overgang naar kleinschaligheid niet 
gedwarsboomd worden door een volumestop 
in de sociale werkvoorziening, aangezien 
plaatsingsmogelijkheden in tehuizen samen
hangen met mogelijkheden voor dagbe
steding ; 
moeten schaarse middelen meer aangewend 
worden voor de financiering van een groter 
aantal verpleegkundigen omdat het onge
wenst is dat een deel van het budget wordt 
besteed aan de gevolgen van het emancipatie
drijven . 

• 38 Verslaving 

Meer mensen dan we misschien beseffen zijn ten 
prooi gevallen aan velerlei vormen van versla
ving . De verwoestende werking die dit heeft op 
lichaam en geest van de verslaafden berokkent 
ook schade aan de mensen om hen heen en de 
samenleving als geheel. Wie zichzelf overgeeft 
aan wie weet welke verslaving ontloopt ten diep
ste zijn verantwoordelijkheid . Uitzicht uit deze 
menselijke en maatschappelijke nood kan dan 
ook slechts worden geboden als mensen weer 
gaan beseffen dat ze schepsel Gods zijn . . 

Daarom: 
kan het probleem van de drugs niet worden 
bestreden door legalisering van handel en ge
bruik, maar is het beter perspektieven te bie
den voor de toekomst; 
moet gedwongen afkicken mogelijk kunnen 
zijn ; 
wordt de toename van rookvrije ruimten 
bevorderd; 
moet alkoholisme bestreden worden, liefst via 
gedragsbeïnvloedende voorlichting, desnoods 
via prijsmechanismen en beperking van de 
verkoopruimten; 
moeten christelijke opvangcentra gesteund 
worden . 

ZORG VOOR FLORA EN FAUNA 

• 39 Milieubescherming 

. Door onverantwoordelijk gedrag heeft de mens 
Gods schepping verontreinigd. Onder het motto 
'opgeruimd staat netjes' zijn water, lucht en bo
dem maar al te vaak misbruikt als vuilstortplaats . 
Dat is ons duur te staan gekomen. Door schade 
en schande wijs geworden moet nu naarstig naar 
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wegen en middelen gezocht worden om het mi 
lieu voor verdere smetten te bewaren. Op over
heid, bedrijfsleven en bevolking rust de verant
woordelijkheid zowel te voorkomen als te gene
zen. Want schoon-maken en schoon-houden zijn 
twee dingen. Een en ander houdt in dat het kwaad 
bij de bron moet worden aangepakt. Dat is welis
waar makkelijker gezegd dan gedaan, maar als de 
hand wordt gehouden aan de reeds tot stand ge
komen milieuwetten is een keer ten goede moge
lijk. Een keer die van de wegwerp-ekonomie gelei
delijk aan een reparatie-ekonomie maakt. 

Daarom: 
moet bodemsanering op voortvarende wijze 
ter hand worden genomen, uitgaande van het 
belang van de volksgezondheid en op de tech
nisch en financieel meest haalbare wijze; 
zal daar waar afval onvermijdelijk bijprodukt is 
naar wegen dienen te worden gezocht om het 
weer een zinvolle en bruikbare bestemming te 
geven, het zogenaamde hergebruik; 
dient het afval op een effektieve wijze, dat wil 
zeggen gescheiden te worden ingezameld ten 
behoeve van een betere verwerking; 
mag geen afval in zee worden gedumpt; 
verdient het aanbeveling door te gaan met 
onderzoek naar mogelijkheden voor opslag 
van radio-aktief afval in zoutmijnen of -koe
pels, of bovengronds; 
zullen opslag en verwerking van afval deugde
lijk gekontroleerd dienen te worden ; 
moet de regering zich er bij de tenuitvoerleg 
ging van de milieuwetten van vergewissen 
hoe de doelstelling van deze wetten zich ver
houdt tot het bedrijfsbelang van de betrokken 
ve rvu i Iers; 
zal bij de vergunningverlening gestreefd moe
ten worden naar een integrale benadering, 
terwijl de legeskosten billijk moeten blijven; 
moet voorlichting over de noodzaak van mi
lieubehoud duidelijker gestalte krijgen; 
zullen op nationaal en internationaal niveau 
stappen moeten worden gezet om de verzu
ring van het milieu ('zure regen') aan te pak
ken , bijvoorbeeld door verplichte rookgasont
zwaveling (elektriciteitscentrales en de grote 
industrie), auto 's uit te rusten met een kataly
sator en het aantrekkelijker maken van het rij
den op loodvrije benzine ; 
is reorganisatie van de verschillende handha
vingsapparaten op alle overheidsniveaus no
dig om de koördinatie tussen instanties zo soe
pel mogelijk te doen verlopen . 

• 40 Dierenbescherming 

De rechtvaardige kent het leven van zijn dieren 
(Spreuken 12 : 1 0). Reeds Gods Woord leert dat de 
mens in zijn omgang met dieren gebonden is aan 
normen. Met andere woorden: mensen moeten 
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recht doen aan de dieren aan hun hoede toever
trouwd. De afschuwelijke misstanden die zo nu 
en dan aan het licht treden doen eens te meer 
beseffen dat een wettelijke bescherming van het 
dier geen overbodige luxe is. 

Daarom: 
zal aan wetenschappelijke instellingen en an
dere instituten waar met dieren wordt gewerkt 
gestreefd moeten worden naar vervanging 
van proeven met dieren; 
zullen dierproeven die niet persé noodzakelijk 
zijn in het kader van de volksgezondheid ver
boden moeten worden; 
dient er meer kontrole te komen op de nale
ving van voorschriften met betrekking tot de 
huisvesting van (pluim)vee en diertranspor
ten; 
moeten de wettelijke mogelijkheden om op te 
treden tegen dierenmishandeling, waaronder 
het uit de auto zetten van bijvoorbeeld honden 
en katten, illegale handel in en het ongeoor
loofd fokken van dieren, verscherpt worden; 
dienen regels over het slachten van dieren 
voor alles erop gericht te zijn het lijden van 
dieren tot een minimum te beperken; 
moet Nederland in internationaal verband ijve
ren voor de stopzetting van de jacht op be
dreigde diersoorten (o.a. walvissen), maar ook 
jonge zeehonden; 
dient binnenslands harder te worden opgetre
den tegen stroperij. 

VOLKSHUISVESTING 

• 41 Bouwen en wonen 

Een eigen woning is meer dan alleen maar een 
dak boven het hoofd. Het is een stukje eigen ver
antwoordelijkheid en is, als het goed is, een thuis. 
Medebepalend voor de woonkwaliteit zijn 
woonklimaat en woonomgeving. Verpaupering, 
massaliteit en eenvormigheid werken net zo nega
tief als variatie, voorzieningen en groen positief 
werken. Door wet- en regelgeving kunnen overhe
den hun invloed ten goede aanwenden. 

Daarom: 
moet de regering bevorderen dat er voldoende 
goede en betaalbare woningen zullen worden 
gebouwd; 
zal de regering bij moeten springen om het 
tekort aan woningen van goede kwaliteit weg 
te werken; 
dienen voldoende middelen beschikbaar te 
komen voor verbetering van woningen uit de 
voorraad; 
moet het eigen-woningbezit bevorderd wor
den; 
moet door middel van een goede woonruimte
verdeling en bouwen naar behoefte zoveel 
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mogelijk voorkomen worden dat mensen uit 
de dorpen naar elders moeten verhuizen; 
moet de uitbouw van de steden, als dat kan, 
beperkt blijven tot de aan de steden grenzende 
verstedelijkte gebieden; 
dient bij het bouwen op het platteland voor
zichtigheid in acht genomen te worden omdat 
overmatige groei van kleine kernen de rust -
inklusief de zondagsrust - schaadt, en daar
mee de aantrekkelijkheid; 

- mogen binnensteden niet verwaarloosd wor
den, en moet bij stadsvernieuwing gelet wor
den op de wensen van de bewoners en de 
middenstand en de doelmatige besteding van 
de beschikbare financiële middelen; 
wordt een gevarieerde kombinatie van kleinere 
en grotere winkels in iedere stadswijk nage
streefd, wat tevens inhoudt dat vestiging van 
supermarkten buiten de wooncentra (weide
winkels) wordt geweerd; 
moet leegstand van woningen zoveel mogelijk 
worden voorkomen, mede gelet op de kwaliteit 
van de woonomgeving; 
zal eenzijdige bouwen exploitatie door pro
jektontwikkelaars binnen de perken gehouden 
moeten worden; 
dient woningspekulatie scherp veroordeeld te 
worden. 

• 42 Huren 

Huurders en eigenaars van woningen hebben 
belangen die deels parallel lopen, deels met el
kaar strijden. Voor de overheid komt het erop aan 
te bemiddelen, opdat die belangen rechtvaardig 
en rechtmatig met elkaar in evenwicht worden 
gebracht. Met behulp van geld- en woningver
deelsleutels kan veel worden bijgestuurd. 

Daarom: 
moet bij woningtoewijzing het uitgangspunt 
worden gehanteerd dat de huurder in staat 
moet zijn zelf de huur op te brengen; 
mag de Rijksoverheid in het geval dat de huur
der nog een te groot deel van zijn inkomen aan 
huur moet besteden, huursubsidie toekennen; 
dient er nauwlettend op te worden toegezien 
dat woningen met een lage huur in de sector 
sociale woningbouw beschikbaar komen voor 
woningzoekenden met lage inkomens; 
dienen de gemeentebesturen door middel van 
hun toewijzingsbeleid en de centrale overheid 
met behulp van selektieve extra premiëring de 
doorstroming te bevorderen vanuit woningen 
met lagere huren naar die met hogere huren; 
dient door een evenwichtig huurbeleid te wor
den voorkomen dat een gezinshoofd met een 
normaal inkomen een te groot deel van zijn 
inkomen aan huur moet besteden; 
dienen de huurschulden. en huurachterstanden 
te worden weggewerkt. 
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• 43 Woningtoewijzing 

Het gezin is hoeksteen, het huwelijk fundament 
van de samenleving. Een overheid die Gods Die
naresse is zal zich er dan ook nimmer toe lenen 
Bijbelse en onbijbelse samenlevingsvormen op 
één lijn met elkaar te stellen. Ook niet bij de wo
ningtoewijzing. Rijk en gemeenten hebben ieder 
hun eigen verantwoordelijkheid. 

Daarom: 
moet geen medewerking worden verleend aan 
het bouwen en toewijzen van woningen voor 
en aan naar christelijke norm ongeoorloofde 
samenlevingsvormen; 
moet er ruimte zijn voor een toewijzingsbeleid 
dat uitgaat van het kostwinnerschap; 
moet het toewijzen van grote woningen aan 
groepssamenwonenden worden tegenge
gaan; 
dient de Rijksoverheid bij het geven van richt
lijnen door middel van de woonruimtebeschik
king de taak en de eigen verantwoordelijkheid 
van de gemeentebesturen te respecteren. 

VERKEER EN VERVOER 

• 44 Wegverkeer 

De tijd dat iedereen voor zichzelf en zijn gezin 
produceerde ligt achter ons. Nu produktie en con
sumptie vaak ver van elkaar liggen en soms snel 
tot elkaar gebracht moeten worden is een goed 
transportsysteem van essentieel belang. Over 
land, over water en door de lucht. Het wegen- en 
spoorwegnet moet aan hoge eisen van snelheid, 
betrouwbaarheid en vooral veiligheid voldoen. 
Gelet op de nog altijd jaarlijks terugkerende grote 
aantallen doden en gewonden in het verkeer kan 
niet gauw te veel gedaan worden om binnen en 
buiten de bebouwde kom de verkeersveiligheid te 
verhogen. 

Daarom: 
- moet in de hele onderwijssektor veel meer 

aandacht besteed worden aan verkeersregels 
en verkeersgedrag; 
zullen verkeersovertredingen strenger bestraft 
moeten worden, met name het rijden onder 
invloed van alkohol, drugs of bepaalde medi
cijnen, alsook het overtreden van de maximum 
snelheid; 
moeten diegenen die onder invloed van alko
hol een dodelijk ongeval veroorzaken zeer 
streng worden aangepakt, waarbij te denken 
valt aan het vele jaren ontzeggen van de rijbe
voegdheid; 
dient strenger toezicht op de kwaliteit van het 
gemotoriseerd verkeer gerealiseerd te wor
den; 
zal bevorderd moeten worden dat er meer on-
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gelijkvloerse kruisingen worden aangelegd en 
is bij minder drukke spoorwegovergangen in 
ieder geval steeds een doeltreffende beveili
ging nodig; 
moet bij de aanleg en het beheer van wegen 
altijd rekening worden gehouden met bejaar
den, gehandicapten en kleine kinderen; 
dient het terugdringen van achterstallig onder
houd aan wegen en het opheffen van knelpun
ten in het wegennet hoge prioriteit te krijgen; 
moeten winkels en andere handelsobjekten 
goed bereikbaar zijn voor het publiek en voor 
de aan- en afvoer van goederen; 
mogen de parkeerkosten nergens zo hoog 
worden dat deze de concurrentiepositie van 
de middenstand nadelig beïnvloeden. 

• 45 Openbaar vervoer 

Naast het partikulier vervoer vervult het openbaar 
vervoer een onmisbare funktie. Binnen steden of 
over grote afstanden kunnen trein, tram en bus 
voordelen hebben boven de auto. Het instandhou
den en onderhouden van een zo volledig en kom
fortabel mogelijk netwerk van voorzieningen 
brengt veel kosten met zich die niet alleen door 
de reizigers zelf kunnen worden opgebracht. Hoe 
moeilijk het ook is, de overheid zal ook hier met 
de haar ter beschikking staande middelen een 
uitweg moeten trachten te bieden. Aan de be
drijfsvoering stelt dit hoge eisen . 

Daarom: 
moeten bij stations parkeerplaatsen en (bevei
ligde) fietsenstallingen worden gebouwd; 
zullen geen lijnen in stand moeten worden 
gehouden die een bepaald percentage van 
kostendekking niet kunnen bereiken; 
dient in het openbaar vervoer de zondag als 
de Dag des Heeren geëerbiedigd te worden; 
mag financiële ondersteuning van het goede
renvervoer per rail niet nadelig zijn voor het 
goederenvervoer op de weg of over het water. 

• 46 Binnenvaart en zeevaart 

Het binnenschip is het meest milieuvriendelijke 
vervoermiddel voor het transport van massagoe
deren. Op de rivieren van Europa, maar ook op de 
wereldzeeën woedt een ware concurrentieslag . In 
het groot en in het klein leveren staten en schip
pers slag om de vracht. Sommige schippers heb
ben daarbij extra grote moeite het hoofd boven 
water te houden, omdat ze niet op zondag willen 
varen of omdat ze principiële bezwaren hebben 
tegen verzekering. Hulp is hier geboden. 

Daarom: 
moeten partikuliere schippers tegen onredelij
ke tarieven van andere vervoerswijzen be
schermd worden en moet hun veiligheid tegen 
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de massale duwbaktransporten gewaarborgd 
worden ; 
moet verladers zoveel mogelijk vervoerszeker
heid geboden worden, maar dient overkapaci
teit door onder andere sloopregelingen (zo 
mogelijk internationaal) en vergunningsverle
ning beteugeld te worden; 
vraagt het kwaad van het onder goedkope vlag 
varen (Liberia, Panama) op z'n minst om pas
sende wedervergelding; 
moet in gezamenlijk overleg met andere 
scheepvaartnaties krachtig stelling worden 
genomen tegen konkurrentie van Oostblok
staten, zowel voor de binnenscheepvaart 
(Rhein-Main-Donau-kanaal) als voor de zee
vaart (ladingreservering staatshandellanden) . 

• 47 WATERSTAAT 

Een land dat bij hoog water voor meer dan de 
helft onder water verdwijnt moet door voldoende 
waterkeringen beschermd worden. De eeuwen
lange strijd tegen het water heeft vele offers ge
kost, maar leverde aan de andere kant kennis en 
ervaring op die in de hele wereld respekt af
dwingt. Van heinde en verre trekken de imposante 
ku(n)stwerken mensen aan . In een uniek stelsel 
van beheer en zorg staan de waterschappen cen
traal. Samen met en onder toezicht van de provin
cies en het Rijk zijn velen dagelijks in de weer om 
de soms botsende belangen met elkaar op één 
lijn te krijgen . 

Daarom : 
zal de aanleg van waterkeringen om het ach
terland te beschermen tegen overstromingen 
zodanig dienen te zijn dat in 1990 de zeedijken 
op hoogte zullen zijn gebracht en in 1998 de 
rivierdijken; 
zal het beleid ten aanzien van de waterhuis
houding zodanig dienen te zijn dat de water
schappen steeds hun overtollig water op rivie
ren en kanalen kunnen lozen en dat voorzienin
gen getroffen worden om waar nodig door 
waterinlaat de watervoorziening voor land- en 
tuinbouw aanvullend te regelen ; 
zal met de know-how opgedaan tijdens het 
ontwerpen en de aanleg van waterstaatkundi
ge werken aktief naar buiten moeten worden 
getreden teneinde de Nederlandse export hier
van te laten profiteren ; 
moet geprobeerd worden ook met de verwor
venheden op het gebied van de waterhuishou
ding (blijvend) op de buitenlandse markt te 
opereren; 
moet het ontgrondingenbeleid zodanig zijn 
dat de bouwnijverheid over voldoende grond
stoffen kan bli jven beschikken en dienen alter
natieven als het gebruik van Noordzeezand 
ernstig overwogen te worden; 
zal bij het verlenen van ontgrondingsvergun-
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ningen gewaakt moeten worden voor eventue
le kwalijke effekten die kunnen optreden in het 
landschap en ten aanzien van de - latere -
inrichting van het gebied. 
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IV Recht doen aan 
alle volkeren 

• 48 REALITEIT 

Vrijheid en veiligheid zijn ver te zoeken, ook in 
onze eeuw. Twee wereldbranden en vele tiental
len oorlogen op kleinere of grotere schaal trokken 
in alle werelddelen sporen in de levens van men
sen . 
Na 1945 kreeg de moeizaam verworven vrede 
geen gestalte in gerechtigheid . Diep wederzijds 
wantrouwen en schrijnend onrecht verscherpten 
de tegenstellingen in de wereld . Het Oost-West
konflikt en de Noord-Zuid-tegenstelling gaven 
impulsen aan een angstwekkende wapenwedloop 
en bemoeilijkten het normale diplomatieke ver
keer tussen staten. De vrede van de tachtiger jaren 
is meer dan ooit tevoren tot de tanden toe bewa
pend . Verdragen en akkoorden hebben niet kun
nen verhinderen dat de doeltreffendheid en ver
nietigingskracht van reeds bestaande wapens 
werden vergroot en nieuwe wapensystemen wer
den ontwikkeld. 
De voortgaande opbouw van de Sowjet-macht 
aan de andere zijde van het Ijzeren Gordijn noop
te de Westerse bondgenoten tot defensieve te
genmaatregelen die in die landen zelf op grote 
weerstanden stuitten. 
Konflikten tussen en binnen volkeren uiten zich in 
aanslagen door niets en niemand ontziende terro
risten en wrede onderdrukking door brute mach
thebbers. 
Brandhaarden zijn er te veel om op te noemen : 
het Midden-Oosten (Libanon), Iran-Irak, Afghanis
tan, Zuidelijk Afrika, Centraal Amerika , Noord
Ierland, enz. enz. Eén vonk kan de hele wereld in 
vuur en vlam zetten . Is het verwonderlijk dat het 
hart van veel mensen bezwijkt van vrees en ver
wachting der dingen die het aardrijk zullen over
komen? (Lukas 21) 
De mens pleegt vaak roofbouw op de aarde. In 
een kortzichtig en ongerechtvaardigd streven de 
eigen hoge levensstandaard te handhaven leeft 
het rijke Westen ten koste van de hongerende 
naaste elders in de wereld. Ook lijkt het Westen in 
te teren op de bestaansbronnen van toekomende 
generaties. De armoede in de Derde Wereld is 
een even brandend probleem als de wapenwed
loop tussen Oost en West. 
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• 49 PERSPEKTIEF 

Het internationale politieke leven gaat niet buiten 
de Raad van God om, maar onttrekt zich evenmin 
aan de verantwoordelijkheid van de mens. De 
overheid is geroepen om in getrouwheid aan 
Gods Woord, ook in internationaal verband, vrede 
te bevorderen en onrecht te bestrijden. Hiermee 
zijn de twee hoofddoelstellingen van het Neder
lands buitenlands beleid vastgelegd . Want alleen 
als deze twee voorwaarden vervuld zijn kan de 
mens de aarde bewaren en bebouwen. 
Voor een juist inzicht in de problematiek van oor
log en bewapening is het noodzakelijk oog te heb
ben voor de zwaardmacht van de overheid (Ro
meinen 13). De wettige overheid heeft het recht 
en de plicht de onderdanen te beschermen tegen 
de machten van agressie en geweld. 
Het einde van de Tweede Wereldoorlog bracht 
niet de vrijheid waarop velen hadden gehoopt. De 
veiligheid werd mede afhankelijk van het afschrik
kingsevenwicht tussen de twee supermachten . 
Kernwapens vormden hoe langer hoe meer een 
integrerend bestanddeel van het instandhouden 
van dit machtsevenwicht. 
Nimmer mag een regering erin berusten dat de 
veiligheid van het Westen in toenemende mate 
afhankelijk wordt gemaakt van het bezit en onver
hoopt gebruik van deze massavernietigingswa
pens die Gods schepping in één klap kunnen ver
nietigen. Kernwapens dienen niet in de eerste 
plaats om een oorlog te voeren, maar om een 
oorlog te voorkomen. Alle verantwoorde midde
len en wegen moeten worden benut om tot kon
struktief overleg te komen teneinde wederzijds 
wapenbezit te beperken en zo mogelijk terug te 
dringen . 
Een neutraliteitspolitiek, hetzij van landen binnen 
Europa, hetzij van Europa als geheel , is gevaarlijk 
omdat dit het machtsevenwicht verstoort. Neder
land voelt zich op diverse gronden nauw verbon
den met de Verenigde Staten van Noord ' Amerika. 
Onder Gods zegen kan het Atlantisch Bondge
nootschap dienstbaar zijn aan de verdediging van 
de vrijheid . Die vrijheid is een groot goed, met 
name de vrijheid om God te kunnen dienen naar 
de eisen van Zijn Woord. De waarschuwende 
stemmen van hen die aan den lijve ondervonden 
of ondervinden wat het betekent onder een dikta
tuur te moeten leven spreken boekdelen . 
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Oplossingen voor de wereldproblemen zijn niet 
eenvoudig. Nederland is een klein land en dient 
zich dat bewust te zijn. Dit mag echter geen dek
mantel zijn om zich aan haar verantwoordelijkheid 
te onttrekken . In geen geval mag de Nederlandse 
regering in haar buitenlandse politiek meten met 
twee maten. Aantasting van de mens als beeld
drager Gods, bijvoorbeeld op grond van geloof, 
ras of huidskleur, moet veroordeeld worden, waar 
dit zich ook moge voordoen . Waar Nederland 
hongerigen en dorstigen, behoeftigen en ont
heemden op haar weg ontmoet vordert recht
doen, barmhartigheid en ontferming . Eigen moei
lijkheden vallen in het niet bij de ellende in de 
Derde Wereld . 'Voor degene die gerechtigheid 
zaait, is trouw loon' (Spreuken 11: 18). 

BUITENLANDSE ZAKEN 

• 50 Israël 

De staat Israël bekleedt een unieke plaats in deze 
wereld . Een alomvattende vredesregeling in het 
Midden-Oosten is slechts mogelijk als aan Israël 
veilige en erkende grenzen worden gegarandeerd. 

Daarom: 
geen toelating van de Palestijnse bevrijdings
organisatie (PLO) tot het vredesoverleg zolang 
de PLO het bestaansrecht van Israël niet heeft 
erkend en zij niet afziet van verdere terreurda
den; 
dient de Nederlandse regering Jeruzalem te 
erkennen als enige en ondeelbare hoofdstad 
van Israël; 
moet druk worden uitgeoefend op die staten 
die de emigratie van nakomelingen van het 
oude Bondsvolk naar het Beloofde Land ver
hinderen; 
moeten niet-Joodverklaringen, in welke vorm 
dan ook, alsmede andere anti-Israëlverklarin
gen, worden afgewezen. 

• 51 Totalitaire regimes 

Totalitaire regimes, van linkse dan wel rechtse 
signatuur, zijn afkeurenswaardig. In onze betrek
kingen met dit soort regeringen, waaronder die 
van de Sowjet-Unie en andere communistisch 
geregeerde staten, dient Nederland oog te heb
ben voor de gevaren verbonden aan de anti
christelijke communistische doctrines. Waar de 
USSR verdeeldheid kan zaaien zal ze dat niet nala
ten. Voorzichtigheid is dan ook geboden . 

Daarom: 
dient ons land alles in het werk te stellen dat 
het Westen tegenover de Sowjet-Unie één con
sequente lijn trekt gericht op verwerkelijking 
van politieke en andere vrijheden; 
moet de systematische schending van de ak-
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koorden van Helsinki in de landen van het 
Oostblok daar waar mogelijk aan de kaak wor
den gesteld; 
zal Nederland onophoudelijk moeten ijveren 
voor een volledige terugtrekking van de Russi
sche troepen uit Afghanistan zodat in dit land 
vrije verkiezingen kunnen worden gehouden; 
dient de Nederlandse regering het op te ne
men voor onderdrukte christenen achter het 
Ijzeren Gordijn of waar dan ook. 

• 52 Zuid-Afrika 

Met Zuid-Afrika voelen wij ons op historische, 
godsdienstige en taalkundige gronden verbon
den . De Zuidafrikaanse regering staat voor een 
immense opgave de verschillende rassen en be
volkingsgroepen in harmonie met elkaar in het
zelfde staatkundige verband te laten leven. Niet 
ontkend kan worden dat onder de huidige rege
ring een veranderingsproces is ingezet waarvan 
te hopen valt dat daardoor geleidelijk een eind 
komt aan de tegenstellingen die dit land verdeeld 
houden. 

Daarom: 
moet Nederland via diplomatieke en andere 
kanalen trachten te bewerkstelligen dat dit ver
anderingsproces kan worden voortgezet en 
gestimuleerd; 

- is het aanwenden van ekonomische drukmid
delen die in de praktijk de zwaksten en meest 
weerlozen treffen afkeurenswaardig; 
beëindigt Nederland alle steunverlening aan 
organisaties die pogen de situatie in Zuid-Afri
ka op gewelddadige wijze te veranderen . 

• 53 Verenigde Naties 

De Verenigde Naties, een orgaan waar op zichzelf 
al het nodige tegen in te brengen is, is de laatste 
jaren steeds meer in politiek vaarwater beland. 
De toch al niet zo hoge geloofwaardigheid van de 
volkerenorganisatie liep daardoor een extra deuk 
op. 

Daarom: 
stelt Nederland deelname aan projekten van 
de VN afhankelijk van de mate van onpartijdig
heid waarmee beslissingen worden genomen. 

• 54 Europese Ekonomische Gemeenschap 

Grensoverschrijdende problemen en nauwe be
langenverstrengeling van de landen van West-Eu
ropa op sociaal-ekonomisch, agrarisch en mone
tair gebied rechtvaardigen een konstruktieve deel
name aan de ekonomische samenwerking in EEG
verband. Deze ekonomische samenwerking mag 
evenwel niet uitlopen op een politiek Verenigd 
Europa waardoor onze nationale en kulturele 
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identiteit in het gedrang zullen komen. Nederland 
moet onvoorwaardelijk vasthouden aan de eigen 
nationale zelfstandigheid, verkregen na jarenlan
ge strijd tegen Rome en Spanje. 

Daarom: 
dient de Europese samenwerking een inter
gouvernementeel karakter te hebben zodat de 
soevereiniteit van de lidstaten niet wordt aan
getast; 
dient het Europese Parlement over de beno
digde instrumenten te beschikken om de advi 
serende en kontrolerende funktie uit te oefe
nen, maar is versterking van de politieke be
voegdheden van het Europese Parlement en 
de Europese Kommissie ongewenst ; 
dient de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid 
bij de Raad van Ministers te liggen, gekontro
leerd door de nationale parlementen; 
moet Nederland geen steun verlenen aan po
gingen om te komen tot de oprichting van een 
Europese Unie. 

VREDE EN VEILIGHEID 

• 55 Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

Nederland verkoos in 1949 de verdediging van 
haar grondgebied in het bondgenootschappelijk 
verband van de NAVO te plaatsen . Sindsdien is 
het lidmaatschap van de NAVO hoeksteen van 
ons veiligheidsbeleid om aldus tegenwicht te kun 
nen bieden aan de onrustbarende opbouw van de 
bewapening in de landen van het Pakt van War
schau. 

Daarom: 
moet Nederland de NAVO-verplichtingen on
verkort nakomen , inklusief de afspraak het de
fensiebudget jaarlijks met 3% reëel te laten 
stijgen ; 
kon Nederland er op 1 november niet aan ont
komen het zogenaamde 1 juni-besluit van 1984 
uit te voeren en moest de regering dus beslis
sen kruisvluchtwapens op Nederlands grond
gebied te stationeren, tenzij wapenoverleg tus
sen Oost en West alsnog resultaat zal afwer
pen ; 

- moet de konventionele bewapening de nodige 
aandacht krijgen zodat de afhankelijkheid van 
kernwapens minder kan worden; 
stelt Nederland alles in het werk een verder 
uiteendrijven van de landen van de Alliantie te 
voorkomen . 

• 56 Wapenbeheersing en ontwapening 

Niemand kan en mag lichtvaardig denken over 
de toenemende afhankelijkheid van kernwapens. 
leder verantwoord voorstel om via onderhande
lingen of het aan banden leggen van onderzoek te 
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komen tot wapenbeheersing en ontwapening 
moet met beide handen worden aangegrepen. 
Eenzijdige stappen werken evenwel averechts en 
kunnen de kans op oorlog vergroten. We mogen 
bij dit alles niet over het hoofd zien dat de landen 
van het Warschau-Pakt zeker wat de konventione
Ie bewapening betreft, een enorme voorsprong 
hebben op het Westen. 

Daarom : 
moet Nederland blijven ijveren voor onderhan
delingen tussen de grootmachten, gericht op 
wederzijdse, kontroleerbare beperking of re
duktie van (kern)wapens en troepenverminde
ring; 
zal Nederland zich aktief in moeten zetten voor 
handhaving en uitbreiding van de werkings
sfeer van het verdrag tegen de verspreiding 
van kernwapens (Non Proliferatie-Verdrag) ; 
kan de NAVO geen belofte afgeven om niet als 
eerste kernwapens te gebruiken ('no-first-use
verklaring') omdat dit het evenwicht sterk zou 
verstoren ten nadele van de Westerse bondge
noten. 

• 57 Nieuwe wapensystemen 

Wetenschap en techniek staan niet stil. Vorderin
gen op beide terreinen missen hun weerslag niet 
op de produktie en ontwikkeling van nieuwe wa
pensystemen. Niemand weet precies wat hiervan 
de gevolgen zullen zijn voor de militaire krachts
verhoudingen in de wereld . Alleen al daarom past 
grote behoedzaamheid . 

Daarom: 
stelt Nederland alles in het werk om biologi
sche en chemische wapens volledig uit te ban
nen, wat niet wegneemt dat een goede voorbe
reiding op een aanval met deze wapens nood
zakelijk is; 
wacht Nederland de resultaten af van het on
derzoek naar een ruimteverdediging tegen 
kernraketten (SDI). waarbij eerst nagegaan 
moet worden wat de preciese mogelijkheden 
en effekten zullen zijn van de introduktie van 
een dergelijk systeem. 

• 58 Defensie 

De geloofwaardigheid van een goede verdediging 
hangt mede af van de motivatie van de militairen 
en de beschikbaarheid van in goede staat verke
rende uitrusting. Onderschatting en verwaarlo
zing van beide faktoren tast de slagvaardigheid 
van de Nederlandse krijgsmacht aan, met alle 
gevolgen van dien. Defensie is geen vrijblijvende 
zaak voor enkelen, maar bittere noodzaak voor 
iedereen . 
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Daarom: 
mag niet geaarzeld worden het defensiemate
rieel daar waar nodig, in snel tempo te vernieu
wen, rekening houdend met de belangen van 
het Nederlandse bedrijfsleven en de noodzaak 
van standaardisatie en onderlinge uitwissel
baarheid binnen NAVO-verband; 
moet de discipline in de krijgsmacht rechtvaar
dig worden gehandhaafd en paal en perk wor
den gesteld aan overdreven demokratisering 
en vermaatschappelijking; 
heeft de dienstplicht principieel de voorkeur, 
waarbij grote gezinnen dienen te worden ont
zien door handhaving van de broederdienst; 
mogen politieke bezwaren tegen militaire 
dienst niet worden erkend, hetgeen onverlet 
laat de rechtmatigheid van bezwaren op gods
dienstig-levensbeschouwelijke grondslag; 
dient de geestelijke verzorging, gebaseerd op 
de Heilige Schrift en de reformatorische bel ij
denisgeschriften meer aandacht te krijgen , 
bijvoorbeeld door de invoering van een vast 
uur voor geestelijke verzorging; 
mag niet getolereerd worden dat Gods Naam 
wordt gelasterd en onteerd, noch dat de zon
dagsrust in gevaar komt door aktiviteiten of 
regelingen die niet strikt noodzakelijk zijn . 

• 59 Binnenlandse veiligheid 

Als alle oorlogsvoorkomende maatregelen heb
ben gefaald en ons land onverhoopt in een oorlog 
wordt gestort mag men niet onvoorbereid zijn . 
Het aantal slachtoffers zou beperkt kunnen wor
den door maatregelen vooraf. 

Daarom: 
verdient het aanbeveling een buffervoorraad 
van essentiële goederen aan te leggen die toe
reikend is om de samenleving op een mini 
mum-niveau te laten funktioneren gedurende 
langere tijd; 
vraagt territoriale verdediging meer aandacht 
dan tot nog toe door het personeel beter uit te 
rusten en op te leiden voor het bestrijden van 
grootschalige ongeregeldheden en gekoördi
neerde sabotage-akties; 
moet meer systematisch dan tot op heden het 
geval was aandacht worden besteed aan de 
mogelijkheid bepaalde civiele inrichtingen 
(openbare gebouwen en parkeergarages) ge
schikt te maken als schuilgelegenheid in tijd 
van oorlog . 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

• 60 Strijd tegen de honger 

Dagelijks lijden meer dan 400 miljoen mensen 
honger en is eenzelfde aantal mensen ernstig on
dervoed. Honger zou niet nodig hoeven te zijn , 
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want er wordt voldoende geproduceerd op aarde. 
Ontwikkelingshulp kan dan ook alleen maar zinvol 
zijn als ze gepaard gaat met doelmatig bestuur en 
een goed opgezet transport-apparaat. 
Naast leniging van de direkte nood moet evenzeer 
aandacht uitgaan naar duurzame verbeteringen 
in de landen van de Derde Wereld . 

Daarom: 
mag Nederland niet bezuinigen op de uitgaven 
voor ontwikkelingssamenwerking; 
dient ernst te worden gemaakt met de ontman
teling van die handelsbelemmeringen die de 
export van ontwikkelingslanden bemoeilijken 
opdat zij hun produktiemogelijkheden beter 
kunnen benutten; 
moet hulp vooral aan degenen worden gebo
den die de motor zijn van de vooruitgang, om
dat zo de allerarmsten op de langere termijn 
het best worden geholpen ; 
dient in internationaal verband een rechtvaar
dige regeling te worden getroffen voor de ko
lossale rente- en schuldaflossingsproblema
tiek. 

• 61 Hulpverlening 

Ervaringen in het verleden opgedaan met hulp 
via de organen van de Verenigde Staten (multila
terale hulp) waren niet altijd even positief. Het 
meest doeltreffend bleek de hulpverlening van 
land tot land (dus bilateraal). Ontwikkelingshulp 
over te veel lánden verspreid leidt tot versnippe
ring en komt het resultaat niet ten goede. De beste 
boodschap is die van het Evangelie. 

Daarom : 
- moet Nederland koncentratielanden selekteren 

op basis van respektering van godsdienstige 
en politieke vrijheden en gebleken goede wil 
de armoede daadwerkelijk te bestrijden ; 
is meer nadruk op de zeer effektieve, vooral 
lokale problemen oplossende mede-financie
ringsprojekten ten volle gerechtvaardigd; 
moeten projekten die uitgaan van kerken en 
christelijke organisaties veel meer dan tot nu 
toe het geval was gesteund worden; 
moet het Nederlandse ambtelijk apparaat 
meer toegerust zijn op doeltreffendheid en 
begeleiding dan op regelgeving en administra
tie; 
zal de NCO haar voorlichting dienen te beper
ken tot de direkte problemen van de ontwikke
lingssamenwerking, op straffe van opheffing; 
moeten oude banden worden gehonoreerd, zij 
het dat de uitvoering van de ontwikkelings
overeenkomst met Suriname dient te worden 
opgeschort totdat de politieke situatie van voor 
1980 weer hersteld is; 
moet de hulp aan Indonesië gepaard gaan met 
voldoende aandacht aan het zelfstandig voort-
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bestaan van de oorspronkelijke bevolkings
groepen (Papoea's en Molukkers) en de beper
king van de deportatie van de Javanen. 

• 62 Nederlandse Antillen en Aruba 

De band van Nederland met de Antillen wordt 
steeds zwakker. Langzaam maar zeker gaan de 
eilanden op eigen benen staan. Nederland is daar
bij geroepen de helpende hand te bieden. De kan
sen op levensvatbaarheid zijn het grootst als de 
eilandjes in een of andere vorm met elkaar ver
bonden blijven. De stabiliteit in de regio is gebaat 
bij evenwichtige verhoudingen in sociaal-econo
misch en militair opzicht. Plaatselijke omstandig
heden en behoeften behoren maatgevend te zijn 
voor de Nederlandse hulp. 

Daarom: 
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zal Nederland onafhankelijkheid nimmer mo
gen opdringen; 
mag de wanverhouding tussen rijk en arm op 
de Antillen niet blijven voortbestaan; 
moeten op de Antillen goede woningen wor
den gebouwd en voor goede onderwijsvoor
zieningen worden gezorgd; 
zal Nederland tot op het moment van volledige 
onafhankelijkheid de militaire verplichtingen, 
zoals vastgelegd in het Koninkrijksstatuut 
moeten nakomen; 
mag Nederlandse hulp direkt noch indirekt ten 
goede komen aan casino's of exploitatie van 
onzedelijkheid. 
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• 63 REALITEIT 

Het meest in het oog springende element van de 
ekonomische situatie anno 1986 is het hoge ni
veau van de werkloosheid, circa 750.000. Naast 
een ekonomisch probleem vormt de werkloosheid 
een - ongetwijfeld nog groter - sociaal probleem. 
Sinds het aantreden van het kabinet-Lubbers in 
november 1982 is het niveau van de werkloosheid 
gestegen, doch vanaf 1984 doet zich een lichte 
daling voor. Deze afname van de werkloosheid 
valt samen met een zekere mate van ekonomische 
opleving : de investeringen stijgen weer wat, de 
rendementen van het bedrijfsleven nemen weer 
toe (mede dankzij een niet onbelangrijke lasten
verlichting) en de ekonomische groei trekt weer 
wat aan. Bovendien heeft deze opleving ook bijge
dragen aan de daling van het trnancieringstekort 
van de overheid. Loon- en prijsstijging zijn de 
afgelopen jaren beperkt gebleven en dit heeft er 
weer toe geleid dat de internationale konkurren
tiepositie van de Nederlandse bedrijven is ver
sterkt. 
Toch is er nog reden tot zorg, want de knelpunten 
in de ekonomische struktuur zijn vele. Bijvoor
beeld het feit dat er vooralsnog geen werkkring 
voorhanden is voor iedere werkzoekende. Dat 
komt onder meer door : 

de grote hoeveelheid schoolverlaters die zich 
jaarlijks op de arbeidsmarkt meldt; 
de afname van de ekonomische groei ten op
zichte van de voorgaande decennia; 
de sterk toegenomen automatisering en me
chanisering; 
de hoge arbeidskosten, met name veroorzaakt 
door de omvang van de sociale lasten; 
de mede uit het voorgaande punt voort
vloeiende scheefgegroeide prijsverhouding 
tussen arbeid en kapitaalgoederen, want ar
beid is relatief duur door de vele erop drukken
de lasten, terwijl kapitaalgoederen relatief 
goedkoop zijn door de beschikbaarheid van 
allerlei investeringspremies en subsidies; 
de weinig flexibele werking van de arbeids
markt, in de hand gewerkt door met name het 
starre ontslagrecht; 
de konkurrentie uit lage-Ionenlanden . 

Andere belangrijke knelpunten zijn: 
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de uiteenlopende ontwikkeling tussen ener
zijds de exportsektor, die heeft kunnen profite-
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ren van een niet onaanzienlijke opleving van 
de wereldhandel en anderzijds grote delen 
van de op de binnenlandse markt georiënteer
de sektor die zich jaren achtereen gekonfron
teerd zag met afnemende konsumptieve beste
dingen; 
het feit dat in sommige sektoren van het be
drijfsleven nog sprake is van een zwakke ver
mogenspositie, hetgeen tot uitstel of afstel 
leidt van noodzakelijke investeringen, waar
door de konkurrentiepositie verder wordt aan
getast; 
de omstandigheid dat het financieringstekort 
nog steeds op een (aanzienlijk) te hoog niveau 
ligt, terwijl de staatsschuld een ongekend gro
te omvang heeft bereikt. De grote staatsschuld 
zal door de eraan verbonden rente- en aflos
singsverplichtingen in de toekomst leiden tot 
financieringsproblemen rond het overheids
budget en bovendien de inkomensverdeling 
niet onbelangrijk beïnvloeden. Daarnaast is 
van belang dat nog steeds geen tekenen zijn te 
bespeuren dat de overheidsuitgaven voldoen
de beheersbaar zijn geworden; 
de nog steeds veel te sterke regelzucht van de 
rijksoverheid en lagere overheden waardoor 
jaarlijks bij de overheid en elders in de ekono
mie grote efficiency-verliezen optreden (nog 
afgezien van het onbehagen dat erdoor wordt 
opgeroepen); 
de veel te hoge belasting- en premiedruk op 
met name partikulieren die enerzijds een be
lemmering vormt voor meer en harder werken, 
en anderzijds leidt tot een vlucht in het officieu
ze circuit; 
het bestaan van een omvangrijk zwart en grijs 
circuit dat niet beheersbaar is, maar aan de 
andere kant wel belangrijke ekonomische- en 
niet te vergeten (sociaal-)psychologische effek
ten heeft. 

• 64 PERSPEKTIEF 

Het financieel-ekonomisch en sociaal beleid in de 
komende kabinetsperiode zal een belangrijke bij
drage moeten leveren aan het opheffen van de 
gesignaleerde knelpunten. Er zullen vele moeilijke 
afwegingen moeten worden gemaakt omdat niet 
alle gevolgen van de te nemen beslissingen in de 
wenselijke richtin'g werken. Bovendien kan de 
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invloed van onbeheersbare grootheden verstorin
gen veroorzaken. 
Niettemin is de formulering van een konsistent 
financieel-ekonomisch en sociaal beleid en de 
konsekwente uitvoering daarvan van groot belang 
voor de ekonomische ontwikkeling van onze 
volkshuishouding. 
Daarbij behoort ekonomische groei geen doel op 
zichzelf te zijn. Een zekere mate van groei is echter 
onmisbaar voor de oplossing van het werkloos
heidsprobleem en van de problemen in de over
heidsfinanciën. Die groei mag echter niet ten kos
te van alles gaan, want een goed leef-, woon- en 
werkklimaat is minstens zo belangrijk als materië
le welvaart. De mens is immers niet alleen produ
cent en /of konsument, maar in eerste instantie 
rentmeester van het geschapene. 
Bouwen en bewaren, daar gaat het om. Steeds 
duidelijker blijkt dat een vergaande bemoeienis 
van de overheid met het sociaal-ekonomisch han
delen eerder remmend dan stimulerend werkt. De 
maakbaarheid van de ekonomie is betrekkelijk. 
Terughoudendheid behoort daarom het devies te 
zijn. 
Wel dient te gelden dat de overheid naar Bijbels 
getuigenis een belangrijke taak heeft bij de uitvoe
ring van de scheppingsopdracht: het bouwen en 
bewaren van de aarde. Bovendien behoort zij haar 
zwaardmacht te gebruiken als schild voor de 
zwakken en om de 'ongebondenheid der mensen 
in te tomen' (art. 36 N.G.B.l. ook op deze terreinen. 
Meer konkreet betekent dit dat onder ons volk 
levende gaven en krachten moeten worden aan
gemoedigd opdat het partikulier initiatief meer 
tot haar recht komt en ieders persoonlijke verant
woordelijkheid als rentmeester meer inhoud 
krijgt. De overheid zal niet mogen aarzelen om 
korrigerend op te treden daar waar de 'ongebon
denheid' de rechtsorde dreigt aan te tasten. Dus 
maatregelen tegen oneerlijke konkurrentie, tegen 
woeker, tegen milieuvervuiling, tegen roofbouw. 

WERKGELEGENHEID 

• 65 Waarde van de arbeid 

Arbeid is primair de vervulling van een Goddelijke 
roeping. Reeds in de schepping is de opdracht tot 
arbeid begrepen, zij het dat ze na de zondeval 
gepaard gaat met veel moeite ('in het zweet uws 
aanschijns zult gij brood eten'). De 'arbeider' voor
ziet zo in het levensonderhoud van zichzelf en zijn 
gezin, waarbij het de overheidstaak is eerst en 
vooral de randvoorwaarden die vanuit de Bijbel 
worden gesteld te handhaven. 

Daarom: 
zal zondagsarbeid, voorzover niet betrokken 
op noodzakelijkheid (onder meer politie) of op 
barmhartigheid (bijvoorbeeld gezondheids
zorg), moeten worden tegengegaan; 
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zullen in de arbeidskontrakten (kollektief en 
individueel) de gewetensbezwaren tegen het 
verrichten van handelingen in strijd met Gods 
Wet, moeten worden erkend; 

- dient wettelijk te worden vastgelegd dat sollici
tanten, noch direkt noch indirekt, mogen wor
den geweerd omdat ze gewetensbezwaren 
hebben ten aanzien van bepaalde aspekten 
van hun taak; 
zal niet mogen worden gestimuleerd dat ge
huwde vrouwen (met kinderen) gaan werken 
omdat dit (1) een miskenning is van de grote 
waarde van de (kreatieve) arbeid binnen het 
gezin, daardoor (2) schoolgaande en jongere 
kinderen niet meer binnen het gezin kunnen 
worden opgevangen, aldus (3) bevorderd 
wordt dat kostwinners werkloos worden en (4) 
dit indruist tegen de scheppingsordinantie; 
zullen werkgevers niet mogen worden beknot 
in hun bevoegdheid mensen op grond van 
levensbeschouwelijke motieven, hetzij niet 
aan te nemen, hetzij te ontslaan, in die geval
len waarin, indien alle relevante gegevens bij 
indiensttreding bekend waren geweest, be
trokkenen niet zouden zijn aangesteld; 
dient niet-noodzakelijke kontinu-arbeid te wor
den tegengegaan. 

• 66 Werkloosheid 

Werkloos-zijn is dubbel schrijnend, omdat het 
mensen onmogelijk maakt aan hun Goddelijke 
roeping te voldoen, en omdat mensen niet meer 
in hun eigen levensonderhoud, en dat van ande
ren kunnen voorzien. Des te meer dringt de nood
zaak de werkloosheid met alle verantwoorde mid
delen te lijf te gaan. Daarbij behoort het kostwin
nersbeginsel en het gezin opnieuw uitgangspunt 
te zijn. 

Daarom: 
zal een optimale ekonomische groei moeten 
worden nagestreefd opdat de werkgelegen
heid zal groeien; 

- moet de definitie van de werkloosheid worden 
geschoond (niet-kostwinners onder de gehuw
de vrouwen uitzonderen); 
dient de flexibiliteit en de mobiliteit te worden 
bevorderd, onder andere door een wat soepe
ler regeling van het ontslagrecht; 
zal her-, bij- en omscholing voor de verkrijging 
van een betere aansluiting van vraag en aan
bod nodig zijn omdat er teveel on- dan wel 
verkeerd geschoolden zijn; 
zal voortzetting van terugploegregelingen en 
kan het werken met behoud van uitkering ge
boden zijn, mits de belangen van het reguliere 
bedrijfsleven niet worden geschaad. 
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• 67 Arbeidstijd en arbeidsduur 

Arbeidstijdverkorting is niet het wondermiddel 
waarvoor het wordt aangeprezen. Integendeel, de 
voordelen wegen vaak bij lange na niet op tegen 
de nadelen . Niet alleen wordt het grote goed van 
de arbeid geweld aangedaan, ook de noodzaak 
om de kosten daarvan te dekken via looninleve
ring roepttalrijke bezwaren op. Kostwinners kun 
nen in financiële problemen komen en (met name 
kleinere) bedrijven krijgen te kampen met organi
satorische moeilijkheden, terwijl niet is uitgeslo
ten dat de bedrijfstijden omlaag gaan . 

Daarom: 
zal arbeidstijdverkorting geen standaardoplos
sing mogen zijn voor de werkloosheidsbestrij
ding ; 
zal arbeidstijdverkorting slechts mogen wor
den toegepast als de werkgever en werknemer 
op individuele basis er mee instemmen; 
dient nagegaan te worden wat de voor- resp. 
nadelen zijn van de invoering van één algeme
ne leeftijdsgrens (bijvoorbeeld 60 jaar) voor 
vervroegde uittreding, met die kanttekening 
dat ook hier de vrijwilligheid gehandhaafd 
dient te blijven; 
mag arbeidstijdverkorting er nooit toe leiden 
dat een kostwinner niet meer in staat is de van 
hem afhankelijke gezinsleden (goed) te onder
houden. 

EKONOMISCHE ASPEKTEN 

• 68 Ekonomische groei 

Bij de bevordering en/of het behoud van ekonomi 
sche groei dient het beleid enerzijds gericht te zijn 
op het verbeteren van onze internationale konkur
rentiepositie en anderzijds op het kreëren van 
meer ruimte voor de binnenlandse markt. 

Daarom: 
blijft beheersing van de arbeidskosten beslist 
noodzakelijk; 
is een verdergaande inkomensmatiging van 
(alle) ambtenaren en werknemers in het be
drijfsleven niet wenselijk omdat dit de binnen
landse afzetmogelijkheden ongunstig beïn
vloedt en juist die afzetmogelijkheden van es
sentieel belang zijn voor de investeringsbe
reidheid van ondernemers en dus voor de 
werkgelegenheid; 
verdient een verkleining van het verschil tus
sen het bruto- en nettolooninkomen aanbeve
ling, omdat dan de koopkracht van ambtena
ren en werknemers in het bedrijfsleven kan 
toenemen bij gelijkblijvende arbeidskosten. 

424 

• 69 Financiering 

De financiering van de verkleining van het verschil 
tussen bruto- en nettoloon-inkomens kan mede 
worden gevonden in de geleidelijke afbouw van 
een gedeelte der bestaande investeringsfacilitei
ten . Dit heeft bovendien tot positief gevolg dat de 
scheefgegroeide verhouding tussen de kosten 
van arbeid en de kosten van kapitaalgoederen 
wat verbetert, hetgeen voordelig uit kan werken 
op de werkgelegenheid. Een verdere verbetering 
van deze verhouding kan worden bereikt door 
een vermindering van de sociale lasten die op de 
werkgevers drukken. 

Daarom: 
is het wenselijk om de bestaande mogelijkhe
den voor investeringsbijdragen in het kader 
van de WIR de komende vier jaar geleidelijk te 
verminderen ; 
dienen de hieruit vrijkomende gelden (1) voor 
50% te worden besteed aan de verkleining van 
het verschil tussen bruto- en nettolooninko
mens en (2) voor 50% te worden besteed aan 
de vermindering van de op de werkgevers 
drukkende sociale lasten; 
verdient het aanbeveling om te onderzoeken 
of de resterende investeringsfaciliteiten in de 
huidige vorm dan wel via een versnelde of 
vrije afschrijving en/of een investeringsaftrek 
moeten worden verleend. 

• 70 Overheidsinvesteringen 

De overheidsinvesteringen zullen de komende 
jaren teruglopen als niet snel nieuwe projekten 
ter hand zullen worden genomen. Zo'n ontwikke
ling is ongewenst omdat via overheidsinvesterin
gen waardevolle verbeteringen in de infrastruk
tuur en dergelijke tot stand gebracht kunnen wor
den en bovendien werkgelegenheid wordt ge
schapen en/of behouden kan worden . 

Daarom : 
dient de komende jaren een extra investerings
programma van in totaal f 5 miljard (f 1,25 
miljard per jaar) te worden uitgevoerd, ge
dacht wordt aan investeringen in infrastruk
tuur, de Markerwaard, milieu, energie, stads
vernieuwing; 
dient zorgvuldig te worden nagegaan welke 
investeringen de meeste (produktieve) baten 
afwerpen; 
dient een zo groot mogelijke deelname vanuit 
de marktsektor te worden gestimuleerd. 

• 71 Produktie en vernieuwingen 

Teneinde te voorkomen dat de Nederlandse in
dustrie technologisch veroudert, moet een 
slagvaardig innovatiebeleid gevoerd worden. Hoe 
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meer bedrijfsleven en wetenschappelijke onder
zoekers in laboratoria en aan universiteiten daar
bij de handen ineen slaan, des te vruchtbaarder 
zullen de werkzaamheden zijn. Het is bekend dat 
vernieuwingen en groei van de ekonomie veelal 
starten in het midden- en kleinbedrijf. Dan is het 
ook logisch dat steun en stimulering met name 
op die sektoren wordt gericht. 

Daarom: 
moet de samenwerking tussen (al of niet uni
versitaire) onderzoeksinstituten en bedrijfsle
ven worden geïntensiveerd ; 
verdienen nieuwe kansrijke sektoren in de aan
vangsfase stimulering (bijvoorbeeld via ver
strekking van bijzondere kredieten); 
behoeft de vraag of het produktenpakket van 
onze landbouw, industrie en dienstensektor 
voldoende aansluit bij de ontwikkeling van de 
internationale vraag voortdurende aandacht ; 
moet meer geld ter beschikking worden ge
steld voor fundamenteel wetenschappelijk on 
derzoek dat de toets van Gods Wet kan door
staan; 
zal de financiering van nieuwe produkten via 
ontwikkelingskredieten moeten worden veilig
gesteld, terwijl ook vermogensversterkingskre
dieten kunnen bijdragen om de grotere risiko 's 
op te kunnen vangen ; 
zullen participatiemaatschappijen ook open 
moeten staan voor eenmanszaken en firma 's; 
zullen de mogelijkheden voor bedrijven of 
groepen van bedrijven voor export moeten 
worden vergroot. 

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 

• 72 Stimuleren 

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. 
Dat gaat in menig opzicht op voor die burgers die 
hun brood als zelfstandigen verdienen in het rijk 
geschakeerde midden- en kleinbedrijf. Ongeveer 
60% van de werkgelegenheid in de marktsektor 
wordt hier gevonden. Vanwege de kleinschalig 
heid, de menselijke maat, is het daar goed 
werken. Een gezonde en krachtige 'middenstand ' 
is onmisbaar voor onze ekonomie. De beleving 
van de persoonlijke verantwoordelijkheid en het 
partikulier initiatief komen er goed aan hun trek
ken. 

Daarom : 
is er veel aan gelegen dat beginners de gele
genheid krijgen om te kunnen slagen waarbij 
ook de vergunningenprocedures moeten wor
den vereenvoudigd en verkort, zonder overi
gens de gezonde konkurrentieverhoudingen 
te verstoren ; 
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blijft loonkostenbeheersing en gedifferentieer
de loonvorming ook voor deze sektor, nodig; 

zullen kleine ondernemingen zo mogelijk m·eer 
ruimte moeten krijgen om te reserveren voor 
uitbreiding en risikodekking, terwijl de belas
tingheffing moet aansluiten bij het karakter 
van winst: reserveren, konserveren en pas 
daarna konsumeren; 
mag arbeidsduurverkorting geen onoverkome
lijke organisatorische problemen opleveren; 
dient voorlichting en advisering voor iedereen 
toegankelijk te zijn en moet onnodige romp
slomp daarbij worden vermeden ; 
wordt beunhazerij. die welig tiert, tegenge
gaan door betere kontrole en door verkleining 
van het verschil bruto-netto trajekt; 
moet afschaffing worden nagestreefd van 
kostbare administratieve verplichtingen, waar
bij het rapport van kommissie-Grapperhaus 
goede diensten kan bewijzen ; 
moeten grotere opdrachten van de overheid in 
onderdelen kunnen worden gesplitst, waar
door ook kleinere bedrijven kunnen meedin
gen. 

• 73 Detailhandel 

De konkurrentiepositie van de zelfstandige detail
listen verdient bijzondere aandacht tegen de ach
tergrond van de opkomst van het filiaal- en groot
winkelbedrijf. 

Daarom : 
zal een struktuurbeleid voor de detailhandel 
uitkomst kunnen bieden; 
zal in dunbevolkte gebieden voor winkelvoor
zieningen moeten worden gezorgd; 
moet oneerlijke konkurrentie met kracht wor
den tegengegaan. 

• 74 Zondagsrust en -heiliging 

Het grote goed van de zondag is ook voor het 
midden- en kleinbedrijf van enorm belang. Het is 
een dag van bezinning op hogere waarden dan de 
materiële beslommeringen van de werkweek die 
volgt . En tevens waarborgt de zondag rust ter 
bevordering van een harmonieus (gezins)leven. 

Daarom: 
zal winkelsluiting op zondagen zonder uitzon
dering geboden zijn ; 

- behoren handelsbeurzen niet op zondag geor
ganiseerd te worden, ook al omdat dit konkur
rentievervalsend werkt ten aanzien van diege
nen die deze manifestaties om principiële re
denen niet kunnen bijwonen. 

FINANCIËN 

• 75 Inflatie 

De inflatie bevindt zich momenteel op een betrek
kelijk laag niveau . Regering en werkgevers en 
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werknemers doen er, in hun eigen belang , ver
standig aan hieruit de konsekwenties te trekken. 

Daarom: 
dient enerzijds een dringend beroep te worden 
gedaan op de sociale partners om de looninko
mens zoveel mogelijk te stabiliseren terwijl 
anderzijds de ondernemers moeten worden 
doordrongen van de noodzaak tot uiterste te
rughoudendheid bij prijsverhogingen; 
is overheidsingrijpen pas gerechtvaardigd als 
de sociale partners in dezen hun verantwoor
delijkheid niet onderkennen en de loon- en/of 
prijsontwikkeling grote schade aan de nationa
le ekonomie dreigt (dreigen) aan te brengen; 
dient de overheid de geldhoeveelheid binnen 
aanvaardbare perken te houden; 
verdient het aanbeveling om de weerstand 
tegen inflatie niet weg te nemen door stelsels 
van automatische loon- en prijsaanpass ingen 
die vanzelf de gevolgen van inflatie verzachten 
of te niet doen ; 
is een automatische inflatiekorrektie op f iskaal 
terrein daarentegen wel wenselijk om te voor
komen dat (1) de inflatie een sluipende belas
tingverhoging veroorzaakt en (2) de overheid 
belang krijgt bij het bestaan van inflatie. 

• 76 Financieringstekort 

Het financieringstekort is weliswaar in de afgelo
pen kabinetsperiode belangrijk gedaald maar ligt 
nog steeds op een te hoog niveau . Bij het bepalen 
van de maximaal toelaatbare omvang van het 
financieringstekort dient rekening te worden ge
houden met het effekt van het financieringstekort 
op de staatsschuld (een toename van de laatste) 
en met het effekt van de staatsschuld op het finan
cieringstekort (een toename van het laatste via de 
stijging van de renteverplichtingen). Gezien de 
hoge belasting - en premiedruk en de wenselijke 
verkleining van het verschil tussen het bruto- en 
netto-Iooninkomen is een toename van de belas
ting- en premiedruk in de toekomst onwenselijk. 

Daarom: 
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zal de vermindering van het financieringste
kort moeten worden bereikt door een beper
king van de uitgaven, bijvoorbeeld door: 
a. terugdringing van de omvang van het over

heidsapparaat (in mankracht gemeten) 
door: 
1. afstoten en beperken van taken die niet 

door de overheid als zodanig behoeven 
te worden verricht ; 

2. uitbannen van overbodige regelgeving 
bijv. op het terrein van welzijnsbeleid 
en ruimtelijke ordening ; 

3. het tegengaan van professionalisering 
van normale onderlinge hulp; 

b. via een 'stofkamoperatie' de lopende uitga-

venprogramma's te beoordelen op hun 
wenselijkheid; 

c. efficiencyverbetering via beter manage
ment en een geïntensiveerde doelmatig
heidskontrole ; 

d. verdere ombuigingen in de gezondheids
zorg en sociale zekerheid (o.a . via een toe
passing van het kostwinnersbeginsel) ; 

is een basisinkomen voor iedereen niet finan
cieel haalbaar, nog afgezien van het feit dat dit 
principieel verwerpelijk is omdat het (1) het 
kostwinnersbeginsel aantast en (2) in strijd is 
met de voorgestane bevordering van de per
soonlijke verantwoordelijkheid; 
verdient het overweging om op grotere schaal 
profijtheffingen toe te passen. 

• 77 Belastingen 

De belastingdruk is, tezamen met de premiedruk 
tot een onaanvaardbaar niveau opgelopen . Dit 
geldt met name voor de marginale druk op mid
deninkomens. Bovendien zijn de belastingwetten 
en -regeltjes zo gekompliceerd en ondoorzichtig 
dat het belastingformulier door de doorsnee-bur
ger niet meer is in te vullen . 

Daarom: 
moet een aanmerkelijke vereenvoudiging van 
met name loon- en inkomstenbelasting hoge 
prioriteit hebben (bijvoorbeeld door verminde
ring van het aantal aftrekposten, gepaard 
gaand met een gelijktijdige verlaging van het 
tarief); 
verdient het aanbeveling om te onderzoeken 
of een verdergaande vereenvoudiging door 
integratie van loon- en inkomstenbelasting 
enerzijds, en premies volksverzekeringen an
derzijds wenselijk is (met daarbij de invoering 
van een proportioneel tarief voor bijvoorbeeld 
de eerste f 75.000,- van de belastbare som) ; 
hierbij dient rekening te worden gehouden 
met de bezwaren van gemoedsbezwaarden; 
is het juist om na te gaan hoe bij loon- en in
komstenbelasting beter gestalte gegeven kan 
worden aan het karakter van draagkrachthef
fing, bijvoorbeeld door invoering van een ver
mogensaftrek voor niet-ondernemers, door 
aanpak van de problematiek van de zogenaam
de sfeerovergangen. Bij dit onderzoek behoeft 
de behandeling van vermogenswinsten en 
-verliezen bij niet-ondernemers niet zonder
meer buiten beschouwng te blijven; 
is een beperkte verschuiving van direkte belas
tingen naar indirekte belastingen raadzaam 
omdat dit kan leiden tot enige vermindering 
van de marginale druk van de loon- en inkom
stenbelasting (vgl. de ons omringende landen, 
waar over het algemeen ook meer aksent ligt 
op de indirekte belastingen); indirekte belas
tingen werken bovendien - mits algemeen 
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van aard - veelal minder verstorend in de eko
nomische sfeer dan direkte belastingen. 

• 78 Individualisering 

De blijvende waarde van het gezin kan niet hoog 
genoeg worden ingeschat. Kern en pijler tegelij
kertijd. Zo behoort het ook in de fiskale wetgeving 
te zijn. 

Daarom: 
dient een verdergaande individualisering in de 
fiskale wetgeving te worden afgewezen; 
is voor gehuwden, bij handhaving van het hui
dige progressieve tarief, de invoering van het 
splitting-stelsel (als variant op het samenvoe
gingsstelsel) wenselijk omdat de inkomens 
van man en vrouw hierbij worden samenge
voegd en gelijkelijk over beiden verdeeld. 

• 79 Belastingontduiking 

Het ontduiken van belastingen is ethisch onaan
vaardbaar. Het benadeelt de schatkist en de me
deburgers en tast bovendien de moraal in sterke 
mate aan. 

Daarom: 
dient belastingontduiking - ook in internatio
naal verband - met kracht tegengegaan te wor
den; 
moet anderzijds worden gewaakt voor een 
strikte bescherming van de privacy en een cou
lante behandeling van de goedwillende onder
nemer en burger; 
verdient het aftrekbaar maken van onder
houdskosten voor de eigen woning, teneinde 
een deel van het zwarte circuit grotendeels de 
bestaansgrond te ontnemen, serieuze overwe
ging . 

SOCIALE ZAKEN 

• 80 Arbeidsverhoudingen 

Voor het goed draaien van bedrijven, instellingen 
en diensten zijn goede verhoudingen tussen werk
gever en werknemer van grote waarde. Dat vergt 
goede inzet van twee kanten. 

Daarom: 
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moet de samenwerking tussen werkgever en 
werknemer worden gefundeerd in harmonie, 
waarbij de verantwoordelijkheid voor elkaar 
voorop staat; 
moeten inspraakregelingen die van bovenaf 
zijn opgelegd worden afgeschaft, opdat er 
open en reëel overleg mogelijk wordt over de 
aard en uitvoering van het werk, de gang van 
zaken in de onderneming en direkt daarbuiten; 
worden de arbeidsvoorwaarden in beginsel in 

onderling overleg geregeld; 
worden stakingen en bedrijfsbezettingen als 
pressiemiddel afgewezen omdat zij de goede 
gezagsverhoudingen doorbreken en schade 
aanrichten aan anderen; 
zal bij overblijvende arbeidsgeschillen een 
door beide partijen aangewezen arbitragekom
missie goede diensten kunnen bewijzen . 

• 81 Sociale zekerheid 

In het stelsel van sociale zekerheid dient aan de 
ene kant rekening te worden gehouden met de 
behoefte aan (inkomens)ondersteunende maatre
gelen, maar moet aan de andere kant de persoon
lijke verantwoordelijkheid van de burger worden 
gestimuleerd . Ruimte bieder. aan die persoonlijke 
verantwoordelijkheid doet tevens recht aan diege
nen die op principiële gronden verzekering afwij
zen. 

Daarom: 
- mag de koopkracht van de 'echte' minima niet 

verder worden aangetast; 
moeten voor ouders met financieel van hen 
afhankelijke kinderen meer faciliteiten ter be
schikking komen (hetzij in de vorm van kinder
bijslag, hetzij in de vorm van kinderaftrek); 
dient het kostwinnersbeginsel opnieuw uit
gangspunt te zijn voor de sociale zekerheid; 
moet misbruik van sociale wetgeving krachtig 
worden tegengegaan; 
moet het minder gemakkelijk worden gemaakt 
een aangeboden baan te weigeren, waarvoor 
aanpassing van het begrip passende arbeid 
niet geschuwd mag worden; 
verdient het aanbeveling om te onderzoeken 
of meer eigen bijdragen wenselijk zijn; 
verdienen gemoedsbezwaren tegen elke vorm 
van verzekering ruime erkenning, en moet ook 
ten aanzien van de premieplicht een vrijstelling 
effekt hebben; 
mag sociale zekerheid niet worden benut voor 
financiering van ethisch verwerpelijke zaken 
(bijvoorbeeld abortus); 
is een onderzoek naar alternatieve financie
ringswijzen van de sociale zekerheid wenselijk 
(bijvoorbeeld kan gedacht worden aan een 
(gedeeltelijke) financiering uit een verhoogde 
omzetbelasting waardoor niet langer alleen de 
produktiefaktor arbeid alle lasten van de socia
le zekerheid draagt). 

• 82 Inkomens 

De afgelopen jaren is de ontwikkeling van de inko
mens in de kollektieve sektor duidelijk achterge
bleven bij de inkomensontwikkeling in de partiku
liere sektor. Het gevolg daarvan is geweest dat 
een aantal hoog gekwalificeerde ambtenaren de 
overheidsdienst heeft verlaten en dat een toene-
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mend aantal moeilijk te vervullen vakatures is 
ontstaan. 
Een andere verstorende faktor is de te ver doorge
voerde nivelleringspolitiek geweest. Niet alleen 
werd daardoor de persoonlijke verantwoordelijk
heid uitgehold, ook loonde het zich niet meer de 
moeite de handen extra uit de mouwen te steken . 
Ten slotte groeiden de inkomensverhoudingen 
scheef omdat het gezin zo nodig geofferd moest 
worden op het altaar van de individualisering. 

Daarom : 
is een verder uiteenlopen van arbeidsvoor
waarden voor bepaalde funkties in de kollektie
ve sektor ten opzichte van soortgelijke funkties 
in de partikuliere sektor ongewenst ; 
dient de overheid zich bij haar arbeidsvoor
waardenbeleid meer marktkonform op te stel
len ; 
dienen de mogelijkheden te worden onder
zocht om bij de overheid een meer gedifferen
tieerd arbeidsvoorwaardenbeleid te voeren ; 
is een zekere mate van denivellering gewenst, 
met name ten aanzien van inkomens tussen 
minimum en tweemaal modaal (ter verbete
ring van onder andere de ongunstige netto-in
komenspositie van middeninkomens); 
verdient een verkleining van het verschil tus
sen het bruto- en nettolooninkomen aanbeve
ling; 
moet bij het inkomensbeleid het kostwinners
beginsel opnieuw uitgangspunt zijn, opdat 
één kostwinner ruimschoots in staat zal zijn 
om de van hem afhankelijke gezinsleden te 
onderhouden. 

LANDBOUW EN VISSERIJ 

• 83 Produktie(overschotten) 

Nergens hebben mensen zo te kampen met wis
selvalligheden als in de land- en tuinbouw. Door 
wisselvalligheden in het weer, maar nog veel 
meer door wisselvalligheden in het beleid zijn 
heel wat boeren en tuinders in de knel gekomen. 
Nog maar kort geleden werden kosten noch moei
ten gespaard alles groter en mooier te doen zijn, 
nu is matigheid het parool. Rechte verhoudingen 
groeiden scheef zodat er van veel te veel kwam , 
met schadelijke gevolgen als lage prijzen en ver
storing van het (natuurlijk) evenwicht. Het is on
rechtvaardig degenen die van dit beleid de dupe 
zijn geworden nu op te laten draaien voor de kos
ten, maar anderzijds kunnen ook zij er niet om
heen dat matiging noodzakelijk is . 

Daarom : 
- moet de Nederlandse regering in overleg met 

buurlanden passende maatregelen nemen om 
wat scheef groeide weer recht te trekken ; 
mogen maatregelen geen terugwerkend effekt 
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hebben en in individuele bedrijven geen onbil
lijke gevolgen veroorzaken ; 
moet onderzocht worden of mest op meerdere 
dan tot op heden bekende methoden verwerkt 
kan worden; 
moet er nauwlettend op worden toegezien dat 
de kosten waarvoor de Nederlandse tuinders 
staan in vergelijking met ons omringende lan
den, niet onevenredig hoog zijn ; 
zal , om overbevissing een halt toe te roepen, 
in de Nederlandse situatie niet zozeer gewerkt 
moeten worden met het instrument van de 
quotering, maar dient veel meer gedacht te 
worden aan andere mogelijkheden (bijvoor
beeld limitering van het motorvermogen of de 
lengte van de boom). 

• 84 Grondgebruik 

De portemonnee van de boer ligt nog altijd buiten, 
op z'n grond . Daar verdient hij het geld waarvoor 
hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de 
weer is. Het is duidelijk dat waar de grond zo ren 
dabel mogelijk wordt geëxploiteerd de bedrijfsre
sultaten het hoogst zullen zijn . Waar steeds meer 
andere belangen een aanslag doen op de toch al 
schaars beschikbare landbouwgrond moet grote 
voorzichtigheid betracht worden in het stellen 
van regels . Wel is het zo dat ook ruimte inge
bouwd moet kunnen worden voor gerechtvaar
digde belangen . 

Daarom: 
dient de overheid instrumenten en middelen 
beschikbaar te stellen om blijvende wijzigin
gen aan te brengen in gebieden waar de om
standigheden zodanig zijn dat ekonomisch 
verantwoord gebruik van de grond vrijwel on
mogelijk is, uiteraard onder de voorwaarde 
dat daaraan behoefte bestaat bij betrokkenen ; 
mag onteigening van gronden uitsluitend 
plaatshebben voor de aanleg van publieke 
werken (wegen, dijken, kanalen , stads- en 
dorpsvernieuwing, enz.); 
hebben onteigenden recht op een schadever
goeding die overeenkomt met de gangbare 
verkeerswaarde van de grond, verhoogd met 
een passende vergoeding voor bedrijfsschade ; 
mag de pacht, als belangrijke financierings
bron voor de land- en tuinbouw, niet opdro
gen ; 
moet de invoering van pachtersstemrecht po
sitief beoordeeld worden ; 
moeten landschappelijke, kultuurhistorische 
en natuurwaarden een belangrijke rol spelen 
bij de vormgeving in het overheidsbeleid in de 
landelijke gebieden; 
zal het drieluik onderwijs, voorlichting en on
derzoek binnen het ministerie blijvende aan
dacht moeten krijgen ; 
zal de regering oog moeten hebben voor de 
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problemen waar jonge agrariërs voor staan 
als ze een bedrijf willen overnemen . 

ENERGIE 

• 85 Olie, gas en kolen 

Jarenlang zijn energiebronnen als 'vrije' goederen 
beschouwd. De oliekrisis, veroorzaakt door poli
tieke strubbelingen, hebben ons met de neus op 
de feiten gedrukt. Er zijn grenzen . Bovendien is er 
de noodzaak als rentmeester, ook met deze schep
pingsgaven, verantwoord en matig om te gaan. 
Dat is kenmerkend voor een christelijke levens
stijl. 

Daarom: 
is blijvende aandacht voor besparingen bittere 
noodzaak : isolatieplannen, aanmoedigings
premies voor energiebesparende investerin
gen (o.a. warmtekrachtkoppeling , energie-ar
me produktieprocessen) ; 
dient de afhankelijkheid van het buitenland, 
met name voor olie vanuit het Midden-Oosten, 
verkleind te worden; 
moet import van aardgas vanuit het Oostblok 
achterwege blijven; 
moet onverminderd worden doorgegaan met 
de opsporing en winning van nieuwe olie- en 
gasvoorraden ; 
moet, om de afhankelijkheid van één bepaalde 
energiebron zo weinig mogelijk te doen zijn, 
de inzet van kolen worden vergroot, mits vol
doende voorzorgsmaatregelen zijn genomen 
om het milieu te beschermen. 

• 86 Kernenergie 

De gevaren die aan kernenergie zijn verbonden 
zijn te riskant om lichtvaardig over te doen. De 
krachten die bij atoomsplijting ontketend worden, 
kunnen door onvoorzichtigheid, maar ook door 
doelbewuste sabotage-akties, de mens boven het 
hoofd groeien . Dit moet tot grote behoedzaam
heid manen. Nog urgenter is het probleem waar 
het (hoog)radio-aktief afval naar toe moet. Een 
afdoende oplossing, ook voor de langere termijn, 
laat nog op zich wachten . Sommige proeven zijn 
hoopvol, al is definitieve zekerheid nog steeds 
niet te geven. Wel staat vast dat kernenergie niet 
alleen de goedkoopste, maar ook één van de 
schoonste energiebronnen is die ons op dit mo
ment ter beschikking staan . 

Daarom: 
zal kernenergie voorlopig zeker een rol moeten 
blijven spelen in de voorziening van onze ener
giebehoefte; 
moeten strenge veiligheidseisen gesteld wor
den aan de bouwen het funktioneren van kern
centrales ; 
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- dient onverminderd doorgegaan te worden 
met onderzoek naar mogelijkheden radio-ak
tief afval te verwerken en op te slaan. 

• 87 Alternatieve energiebronnen 

Wind, water en zon zouden de meest natuur-zui
vere energie kunnen leveren, ware het niet dat tot 
op heden helaas sterk aan de ekonomische haal
baarheid van deze alternatieven getwijfeld moet 
worden . Juist dit bij uitstek milieuvriendelijke ka
rakter moet aansporen nog meer dan voorheen te 
studeren op verbeteringen en nieuwe wegen . 

Daarom: 
stimuleert de regering onderzoek naar alterna
tieve energiebronnen, bijvoorbeeld via subsi
dies, premies of anderszins ondersteuning van 
veelbelovende projekten. 

SGP : 85-87 





.-
'I
Cl) .--
'-.., 
en 
E 
o 
~ 
Cl) 
o .., 
Cl) 

"'C 
en -11( 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Postbus 30836 
2500 GV 's-Gravenhage 



l
s 
n 
l
n 
a 
9 
d 
jé 



Het verkiezingsprogramma 1986-1990 werd opge
steld door dr. L. Ginjaar (voorzitter van de com
missie). mr. A. Geurtsen, drs. C. de Hart, mr. R. 
Hazewinkel, H.A.M . Hoefnagels, dr. R.W. de Korte, 
mevr. A.M .Th. Wind en mr. H.N.A.J. Zijlmans. Als 
ambtelijk secretaris trad op mevr. M.Th .M . Tan 
gel. Het programma werd definitief vastgesteld 
door de 72e algemene vergadering van 17 en 18 
januari 1986. 
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• Het Urgentieprogramma 1982 van de VVD 
begon zo: 'Het gezond maken van onze economie 
heeft de hoogste prioriteit in de komende kabi
netsperiode. Dit zal ingrijpende maatregelen 
noodzakelijk maken en van iedereen offers vra
gen, waarbij een ieder moet beseffen dat deelbe
langen ondergeschikt dienen te zijn aan dit alge
mene doel. Zonder dat is het niet mogelijk de 
werkgelegenheid en het stelsel van sociale zeker
heid veilig te stellen.' 

De VVD heeft zich daaraan gehouden. Zij heeft 
gedaan, wat zij toen beloofde. Samen met het 
CDA heeft zij een kabinet gesteund, dat de malaise 
te lijf ging. Wij zijn niet tevreden met het bereikte, 
maar menen wel de kiezers te mogen voorhou
den, dat het de goede kant op gaat. De toekomst 
ziet er al beter uit. 

De toekomst? Wat weten wij ervan? Liberalen 
hebben zich wat dat betreft altijd terughoudend 
opgesteld. Wij geloven in de toekomst, maar 
koesteren niet een bepaald beeld ervan. Wij weten 
maar al te goed dat wie een ideaalbeeld, voort
vloeiend uit een eens en voor altijd vastgelegde 
ideologie, tracht te verwerkelijken, geneigd is 
dwang uitte oefenen. De utopie is de moeder van 
de totalitaire staat. 

Wij trachten de werkelijkheid te beïnvloeden in 
overeenstemming met onze beginselen. Deze 
werden laatstelijk geformuleerd in 1981. Over de 
betekenis ervan in de werkelijkheid van dit decen
nium handelt het Liberaal Manifest uit datzelfde 
jaar. 
De beginselverklaring is kort en helder. De uitwer
king zal in onze ingewikkelde samenleving wel 
altijd problematisch blijven. 

Ook bij het nastreven van beperkte doelen, hoe 
mooi ook, schept men (vaak) nieuwe problemen, 
ongewild en nauwelijks te voorzien. Recente erva
ringen met de gezondheidszorg en met 'onderwijs 
voor velen' illustreren zulks. Om de prachtige 
voorzieningen nog enigszins betaalbaar te hou
den, moeten zij grootschalig zijn. Waardoor het 
individuele in de knel komt, dat dan weer bescher
ming behoeft. 

AI sinds jaren dragen wij uit dat liberalen geen 
heilstaat beloven. Wij zijn ons daarvoor te zeer 
bewust van het menselijk tekort. Het werkelijke 
idealisme zien wij in het stapje voor stapje verbe
teren van de wereld, ondanks teleurstellingen, 
ondanks beperkte middelen. Wij menen, dat dit in 
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overeenstemming is met de ethiek die aan onze 
maatschappij ten grondslag ligt. 

Toch moet eenieder die zich met politiek be
moeit teneinde de werkelijkheid te beïnvloeden, 
zich wel een beeld van de toekomst vormen. Hij 
zal zich voor ogen moeten houden, hoe de maat
schappij er over enige tijd in grote trekken uit zal 
zien, als er geen radicale breuk optreedt. Zo'n 
toekomstprojectie bij ongewijzigd beleid is onmis
baar, omdat maatregelen die vandaag worden 
voorgesteld geen uitwerking hebben op de werke
lijkheid van vandaag, maar op die van morgen. In 
de huidige tijd, waarin zowel de technologische 
als de algemeen maatschappelijke verandering 
een duizelingwekkende snelheid heeft bereikt is 
politiek handelen meer dan ooit kleiduiven schie
ten: Men mikke niet op het object, doch ruim er
voor. 

Zo zijn de vooruitzichten over de ontwikkeling 
van de bevolkingssamenstelling van dien aard 
(vergrijzing, minder jongeren) dat wij vast kunnen 
rekenen op nieuwe problemen bij de financiering 
van ons sociaal stelsel, op verschuivingen in de 
behoefte aan onderwijs van de jeugd naar volwas
senen, op een andere samenstelling van de be
roepsbevolking (de helft zal straks boven de 45 
jaar zijn) . Wij leven ook niet meer in een industrië
le maatschappij met massaproduktie als voor
naamste kenmerk. De informatiemaatschappij 
barst los. Of het een onweer zal blijken dan wel 
een explosie van mogelijkheden voor individuele 
ontplooiing hangt af van onze bereidheid innover
end te denken en te handelen. Op dit moment 
heeft Europa een achterstand, mede door verstar
de structuren, elkaar blokkerende belangengroe
pen en achterhaalde hiërarchieën. Met zijn traditie 
van vindingrijkheid, veelvormigheid en aandacht 
voor het immateriële moet ons werelddeel, moet 
ons land die achterstand in een voorsprong kun
nen doen verkeren . 

Daar komt nog iets bij. Veel mensen met een 
eigen, min of meer bewuste toekomstprojectie 
laten hun maatschappelijk, hun economisch, ja 
hun stemgedrag erdoor beïnvloeden. Hun toe
komstbeeld komt tot stand door wetenschappelij
ke publicaties, maar ook door persoonlijke ver
wachtingen en frustraties. In de jaren '60 was de 
overheersende idee er een van: Alles kan. De po
litieke discussie ging over de vraag of de leuke 
dingen voor de mensen wat sneller of wat langza-
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mer moesten worden ingevoerd . 
Op dit moment leven de meesten (en wat vooral 

van belang is : de jongeren) met een zeer somber 
verwachtingspatroon . Zij maken zich zorgen over 
de kernbewapening, de tegenstelling arm-rijk in 
de wereld , de voortgaande verslechtering van het 
milieu, de toenemende onveiligheid, de kwaliteit 
en de maatschappelijke (on -)gerichtheid van het 
onderwijs, de (jeugd-)werkloosheid, de economi
sche stagnatie, de verstarring en regelzucht aller
wegen. En sommigen maken zich zorgen over het 
financieringstekort van de overheid, al lijkt dat 
vooral een probleem waarvan de ernst slechts 
door min of meer deskundigen wordt beseft. Die 
zorgen zijn terecht. Bezorgheid hoeft echter niet 
om te slaan in een gevoel van onmacht, van uit
zichtloosheid. En dat zit er wel in . Ten onrechte. 

Het huidige kabinet heeft niet stilgezeten . Het 
heeft op alle genoemde punten gewerkt aan om
buigingen. Om deze te rechtvaardigen heeft het 
de gevaren moeten benadrukken en zo de zorge
lijkheid onder de burgers waarschijnlijk versterkt. 
Maar het is irreëel gedrag de boodschapper een 
kopje kleiner te maken, als zijn boodschap onaan
genaam doch juist is. Vooral niet als hij niet heeft 
volstaan met woorden . De boodschappers in het 
kabinet hebben er metterdaad voor gezorgd, dat 
een toekomstprojectie vandaag minder somber 
kan zijn dan vele kiezers nog vrezen . 

Op internationaal terrein is hun bijdrage nood
zakelijkerwijs bescheiden geweest. Beheersing 
van de kernbewapening vereist in elk geval eens
gezindheid in de NAVO en deze lijkt haar interne 
crisis nu te overwinnen . Nederland was daarbij 
(te) voorzichtig behulpzaam en bracht stabiliteit 
in zijn buitenlandse politiek. De dreiging van een 
internationale schuldencrisis heeft iets van haar 
scherpte verloren; de dollarkoers, de rente en de 
olieprijs worden normaler; de ontwikkelingssa
menwerking sorteert soms effect - Nederland 
deed zijn bescheiden best. 

Het milieu is nog niet goed, maar het bewustzijn 
dat er iets moet worden ondernomen verbreidt 
zich . De piketpaaltjes zijn geslagen voor een effec
tievere bestrijding van de criminaliteit. Er wordt 
werk gemaakt van de betere afstemming van het 
onderwijs op de behoeften van de maatschappij, 
hetgeen op termijn bijdraagt tot vermindering 
van de jeugdwerkloosheid. De werkloosheid loopt 
al terug en de econom ie trekt iets aan . De bestrij
ding van de regelzucht is in gang gezet. En zelfs 
het forse financieringstekort is - ondanks veel 
onbegrip en verzet - gereduceerd . 

De toekomstprojectie bij ongewijzigd beleid is 
dus heel wat minder somber dan vier jaar gele
den. Als het beleid nog iets sterker zou kunnen 
worden uitgevoerd, ziet het er tot 199'0 beslist 
gunstig uit. 

Daarom schenken wij in het nu voorliggende 
verkiezingsprogramma vooral aandacht aan die 
terreinen, waarover men zich de meeste zorgen 
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maakt, waarop het kabinet een begin van succes 
heeft geboekt en het beleid moet worden voortge
zet wil het echt succes oogsten, waarop volgens 
de VVD nog consequenter optreden het succes 
sterker en stabieler zal doen zijn. 

Het hoogtepunt van de welvaartverdelende ver
zorgingsstaat ligt achter ons. Wij zijn op weg naar 
een nieuw evenwicht tussen eigen verantwoorde
lijkheid en gemeenschapszorg. Eigen verantwoor
delijkheid betekent voor liberalen zowel het aan
vaarden van risico 's als het helpen van anderen 
die risico's te dragen . 

Wij staan voor vrijheid in verantwoordelijkheid . 
Tegen onverantwoordelijk gedrag in de wereld, in 
ons land stellen wij ons te weer. Voor het overige 
wensen wij meer vrijheid , omdat wij geloven dat 
het herstel niet van bovenaf kan worden bevolen. 
Dat het vooral uit de maatschappij zelf kan voor
komen . 

Een gevoel van onmacht, van uitzichtloosheid 
leidt tot verval. Het kabinetsbeleid heeft bereikt, 
dat een dergelijk gevoel geen rechtvaardiging 
vindt in de maatschappelijke trends. Het mag inzet 
zijn van de verkiezingsstrijd . Wij willen het nog 
versterken . Naar onze overtuiging is een flinke 
scheut liberalisme een eis van deze tijd . Tegen 
deze achtergrond werden de volgende hoofdstuk
ken geschreven . 
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• 2 De rol van de overheid 

Liberalen willen de rol van de overheid beperkt 
houden. Een minimaal niveau van overheidsbe
moeienis is het scheppen van een kader, waarbin
nen de individuele vrijheid en veiligheid van de 
burgers gewaarborgd is. Daarnaast zal de over
heid stimulerend optreden wanneer belangrijke 
maatschappelijke taken niet door de burgers ver
vuld (kunnen) worden. 

De complexiteit en de snelle veranderingen van 
onze huidige samenleving hebben tot gevolg dat 
ook de rol en de taak van de overheid een voort
durend wisselende zal zijn. Dit houdt in dat taken, 
die niet meer zinvol zijn, gestopt moeten worden; 
maar ook, dat nieuwe of bestaande taken (bijvoor
beeld milieubescherming) aangevat of uitgebreid 
worden. 

In het algemeen zal de overheid een beleid voe
ren, gericht op een verhoging van de kwaliteit van 
het bestaan. 

De hedendaagse verzorgingsstaat beantwoordt 
niet aan hetgeen liberalen voor ogen hebben. Dat 
komt doordat de overheid - veel meer dan nodig 
is - taken tot zich heeft getrokken en vervolgens 
een fijnmazig netwerk heeft ontworpen van wet
ten en regels die samen een verstikkende invloed 
hebben op de samenleving. 

Als gevolg hiervan raken typisch liberale waar
den als eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaam
heid en creativiteit bij velen in diskrediet. Voor de 
zwakkeren in de maatschappij behoort minimaal 
een menswaardig bestaan gegarandeerd te zijn. 
Dat betekent echter niet, dat de staat als alles-ver
zekeraar alle risico's maar moet opvangen. 

• 3 De efficiënte overheid 

Steeds meer wordt getwijfeld aan de effectiviteit 
van het overheidsapparaat als instituut. Het huidi
ge overheidsapparaat is uit zijn krachten gegroeid 
en werkt daardoor belemmerend en zelfs verstik
kend. Het vastleggen van problemen op een for
mulier lost ze niet op. Wetten en regels zijn alleen 
zinvol als de nakoming in redelijke mate kan wor
den verwezenlijkt. Het niet handhaven ondermijnt 
het vertrouwen in de overheid. 

Door gebrek aan coördinatie wordt er vaak 
langs elkaar heen gewerkt of veel dubbel werk 
gedaan, hetgeen voor ambtenaar en burger frus-
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trerend is en uiteraard kostenverhogend werkt. 
Belangrijke bezuinigingen kunnen nog worden 
bereikt door het overheidsapparaat - mede op 
basis van advisering door externe deskundigen
efficiënter in te richten. Budgettering en automati
sering zijn daarbij kernbegrippen. 

Er zal worden onderzocht of samenbundeling 
van departementen kan leiden tot betere coördi
natie op de verschillende beleidsterreinen en 
daarmee tot grotere doelmatigheid. 

Voortgegaan moet worden met het huidige re
geringsbeleid, dat de nadruk legt op een kritische 
herbezinning op de taken van de overheid. Daarbij 
wordt vastgesteld, welke de taken van de over
heid zijn en welke prioriteiten daaraan worden 
toegekend. 

Bij deze herbezinning zal ook gekozen moeten 
worden voor het afstoten en privatiseren van ta
ken. Daarbij kan zowel de regelgevende (bestuur
lijke) als de uitvoerende overheidstaak apart 
beoordeeld worden. 
Besluitvorming over concrete projecten geschiedt 
mede aan de hand van door externe bureaus op
gestelde kosten/batenanalyses. 

Wij streven naar een kleiner, efficient, goed op
geleid en goed betaald ambtenarenapparaat, dat 
in staat is door het uitzetten van een duidelijk en 
vooral minder gedetailleerd beleid een voor de 
burgers meer bevredigend resultaat te bereiken . 
Een goede interdepartementale loopbaanplan
ning werkt stimulerend en verhoogt de efficiency. 

Wil de overheid weer betaalbaar worden dan 
zal zij een meer bedrijfsmatig beheer moeten toe
passen. Automatisering en privatisering van de 
uitvoering van overheidsbeleid wordt daarom 
nagestreefd. Voor de taken die door met name de 
rijksoverheid zelf uitgevoerd worden, wordt voor 
de besparing van arbeidsuren gemiddeld 2% per 
jaar als norm aangehouden. Deze operatie is al
leen acceptabel wanneer het totaalresultaat wordt 
bedoeld. Per onderdeel kan het percentage kleiner 
maar ook groter zijn, mits gebaseerd op taakstel
lende analyse. De vermindering moet op sociaal 
verantwoorde wijze worden doorgevoerd. 

Het stellen van prioriteiten en beslissen over 
mogelijke afstoting van overheidstaken, alsmede 
het nummeriek terugbrengen van het ambtelijk 
apparaat, wordt tijdens de kabinetsformatie in 
hoofdlijnen vastgelegd; daarna is het voortdu
rend onderdeel van algemeen kabinetsbeleid. 
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• 4 Overheid en parlement 

Om de wetgevende taken van het parlement te 
versterken is het noodzakelijk, dat wetsvoorstellen 
op duidelijke en beknopte wijze aangeven: 

waarom regelgeving gewenst is ; 
welke doeleinden op welke termijn worden 
nagestreefd; 
op welk bestuursniveau de regelgeving tot 
stand moet komen; 

- welke de gevolgen zullen zijn voor burgers en 
bedrijfsleven ; 
voor welke periode zij zullen gelden ; 
op welke punten een beslissing wordt ge
vraagd ; 
welke de bestuurlijk-organisatorische en finan
ciële consequenties zijn; 
welke de mogelijk negatieve gevolgen zijn 
voor niet direct betrokkenen; 
op welke wijze de regels gehandhaafd kunnen 
worden en het beoogde effect kan worden 
bereikt. 

Ter versterking van de controlerende taak van 
het parlement zullen, naast een voortdurend kriti
sche instelling vari het parlement zelf, de be
voegdheden van de Algemene Rekenkamer wor
den uitgebreid met name op het gebied van doel
matigheidsonderzoek. 

Een grondwetswijziging ter invoering van het 
zogenaamde minderheidsenquêterecht wordt af
gewezen . 

• 5 Binnenlands bestuur 

De overheid is er voor de bevolking . Dienstverle
ning aan die bevolking dient dan ook een uit
gangspunt te zijn van elke bestuurlijke organisa
tie . Vriendelijkheid naar de burger toe is vanzelf
sprekend . 

De dienstbaarheid en de doelmatigheid van het 
overheidshandelen zal doorlopend een terrein 
van onderzoek en rapportage moeten zijn, ook 
door onafhankelijke organen. Deze kunnen hun 
bevindingen ook rechtstreeks ter kennis brengen 
van de vertegenwoordigende lichamen. 

Decentralisatie van beleid leidt tot een grotere 
betrokkenheid van de bevolking, tot meer open
baarheid van bestuur, tot een betere aanspreek
baarheid van de overheid voor haar handelen en 
tot betere beheersbaarheid van de overheidsuit
gaven . 

Ons stelsel van drie bestuurslagen blijft ge
handhaafd. Het aantal provincies blijft ongewij
zigd. 

De hoofdkenmerken van het waterschapsbestel 
dienen in een kaderwet te worden verankerd. 

Decentralisatie wordt met kracht bevorderd, 
waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
een coördinerende en stimulerende taak heeft. 
Systematisch en bij voortduring moet worden 
nagegaan welke taken, met de daarbij behorende 
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verantwoordelijkheden en bevoegdheden (pro
vinciale autonomie) kunnen worden overgedra
gen aan de lagere overheden. Gedeconcentreerde 
rijksdiensten behoren over het algemeen te wor
den gedecentraliseerd tot provinciale diensten. 

Voorgestaan wordt een systematisch samen
hangend herindelingsbeleid, met name ter ver
sterking van de autonomie der gemeenten, mede 
in het kader van de decentralisatie. Andere facto
ren dan het inwonertal behoren daarbij ook een 
belangrijke rol te spelen, zoals de functie van de 
gemeente, de geografische en sociale gesteld
heid, de verwevenheid van voorzieningen met 
buurgemeenten en de financiële gevolgen. 

Op daarvoor in aanmerking komende werkter
reinen kan vergaande decentralisatie, waarbij ook 
de provincie geen regelgevende taak houdt of 
krijgt, eerst bij wijze van proef worden toegepast 
voor een aantal gemeenten; indien de proef 
slaagt, wordt die decentralisatie uitgebreid tot 
andere, uiteindelijk tot alle gemeenten. 

Geen taken worden overgedragen zonder dat 
garanties bestaan voor de daarbij behorende 
overdracht van geldmiddelen ter financiering van 
de personele en materiële taakinvulling . 
Het aantal specifieke uitkeringen wordt zoveel 
mogelijk beperkt door overheveling naar de alge
mene uitkering van het Provincie- en Gemeente
fonds. Dat mag op zich niet leiden tot verhoging 
van de onroerendgoedbelasting . 

Op welk niveau (Europa, rijk, provincie, ge
meente) elke afzonderlijke taak het beste kan wor
den uitgeoefend zal worden bezien . Daarbij wordt 
zoveel mogelijk gekozen voor het dichtst bij de 
burgers liggend (gemeentelijk) niveau . 

Bestuurlijke differentiatie moet mogelijk zijn. 
Het is geen bezwaar maar juist een voordeel, dat 
gedecentraliseerde voorzieningen niet overal ge
lijk zijn. 

Gemeentelijke taken die in overheersende mate 
aan rijksregelen zijn gebonden, worden door het 
rijk overgenomen, ofwel de kosten van deze voor
zieningen en van de uitvoering (apparaatskosten) 
worden geheel respectievelijk evenwichtiger in 
verhouding tot de centrale regelgeving door het 
rijk vergoed . Dit geldt in het bijzonder voor de 
uitvoering van de Bijstandwet. 

Veranderingen in het overheidsbeleid dienen 
tijdig bekend te zijn. Naast de passieve openbaar
heid dient meer aandacht te worden gegeven aan 
actieve voorlichting over het overheidsbeleid. 

De manier waarop de overheid beleid voert 
dient rekening te houden met de rechtsbescher
ming van de burger. Pseudo-wetgeving wordt 
afgewezen. 

Het administratief beroep wordt eenvormig ge
maakt. Bij beslissingen geeft de overheid de be
roepsmogelijkheden en beroepstermijnen aan. 

De administratieve rechtspraak wordt gedecen
traliseerd . 

De tijd die beroepsprocedures in beslag nemen 
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leidt tot grote vertragingen in de uitvoering van 
het overheidsbeleid. Voorkomen moet worden 
dat door het instellen van beroepsprocedures het 
overheidshandelen feitelijk onmogelijk wordt ge
maakt. Versnelling van de beroepsprocedures is 
noodzakelijk. Indien op een verzoek of beroep niet 
binnen een bij wet te bepalen termijn is beslist, 
wordt het geacht te zijn ingewilligd. 

Een goede voorbereiding op en uitrusting voor 
rampenbestrijding is een voortdurende noodzaak, 
zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk 
niveau. 

De burgemeester blijft belast met de zeggen
schap ten aanzien van de openbare orde en veilig
heid in zijn gemeente, daarbij verantwoording 
afleggend aan de gemeenteraad. Het opsporings
en vervolgingsbeleid blijft de verantwoordelijk
heid van de minister van Justitie en van het Open
baar Ministerie. 
Het zgn. driehoeksoverleg tussen burgemeester, 
Openbaar Ministerie en politie dient wettelijk te 
worden geregeld. 

Aan de herbenoemingsprocedure van burge
meesters moet een wezenlijke betekenis worden 
toegekend. 

Het arbeidsvoorwaardenbeleid van de overheid 
moet zodanig zijn dat de bestuurders en ambtena
ren in vergelijking met het bedrijfsleven gelijk
waardige arbeidsvoorwaarden kan worden gebo
den. 
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• 6 Rechtsontwikkeling 

Wetgeving wil de samenleving helpen ordenen. 
Zij kan daarin alleen slagen als en zolang haar 
doeleinden door de samenleving worden onder
schreven. Burgerlijke ongehoorzaamheid - het 
bewust en op ethische gronden overtreden van 
een voorschrift dat in geweten niet kan worden 
aanvaard en met de bereidheid de straf op de 
overtreding te ondergaan - kan een signaal zijn 
dat zulks niet (langer) het geval is. Massale wets
overtreding als zodanig behoeft niet te duiden op 
het niet meer aanvaardbaar zijn van de geschon
den regel. Als deze welbewust wordt gehand
haafd, dient veeleer de nakoming daarvan zoveel 
mogelijk te worden verzekerd. De overheid dient 
niet de beleidsvrijheid te hebben de handhaving 
van geldend recht achterwege te laten, tenzij dat 
in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 
Een overheid, die op dit punt in gebreke blijft, 
ondergraaft haar eigen gezag en de kracht van de 
wetgeving, dus de democratische rechtsstaat. 

Wetgeving is niet goed, om de enkele reden dat 
zij bestaat. Een regelmatige beoordeling van ef
fectiviteit en aanvaardbaarheid blijft geboden. 
Het verdient aanbeveling een onafhankelijk ad
viesorgaan met de beoordeling van de effectiviteit 
te belasten; bepaling van de aanvaardbaarheid 
blijft taak van de volksvertegenwoordiging. 

Opvattingen over wat wenselijk en nodig is zijn 
aan veranderingen onderhevig. Een voorbeeld 
daarvan vormt de zedelijkheidswetgeving. Onder
delen daarvan, bijv. die met betrekking tot de ho
mosexualiteit en de pornografie, zijn al gewijzigd. 
Vanuit het besef dat de overheid geen zeden
meester is. Een verdere aanpassing, in het bijzon
der van de prostitutiebepalingen, blijft nodig. 

Het adoptierecht aan gehuwden dient versoe
peld te worden. De huidige, vaak te lange, juridi
sche en administratieve procedures moeten sterk 
vereenvoudigd worden. Het adoptierecht wordt 
ook toegekend aan niet-huwelijkse samenlevings
vormen en aan alleenwonenden. Het belang van 
het te adopteren kind dient in alle gevallen voorop 
te staan. 

Openheid en openbaarheid van bestuur mogen 
niet beperkt blijven tot wat de overheid doet. Voor 
commanditaire vennootschappen, coöperatieve 
verenigingen en stichtingen dienen, met inachtne
ming van de specifieke aard van deze lichamen, 
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vergelijkbare regels met betrekking tot openheid 
en openbaarheid te worden gesteld als reeds in 
de wetgeving voor naamloze en besloten ven
nootschappen en voor verenigingen gelden. 

In het economisch verkeer blijkt nog steeds mis
bruik gemaakt te worden van het handelen in de 
vorm van een rechtspersoon. De allang bestaan
de plannen om beter te toetsen of een verklaring 
van geen bezwaar kan worden afgegeven en om 
bestuurders persoonlijk aansprakelijk te houden 
voorfrauduleus en malafide handelen dienen snel 
te worden gerealiseerd. 

Wanneer de omstandigheden veranderen kan 
een in het verleden noodzakelijke rechtsbescher
ming in zijn tegendeel verkeren. Het lijkt zeer 
waarschijnlijk dat het arbeidsrecht - en in het bij
zonder wat de ontslagbepalingen betreft - tot een 
belemmering is geworden bij het vinden van een 
werkkring. De bestaande wetgeving zal op dit on
bedoelde en ongewenste neveneffect moeten 
worden onderzocht en dienovereenkomstig ge
wijzigd. 

Doordat de wetgever beslissingen voor zich 
uitschuift wordt in sommige zaken de rechter met 
een soort pseudo-wetgeving belast. Dat geldt bij
voorbeeld voor het stakingsrecht. Met een wette
lijke regeling daarvan (en van het complement: 
het uitsluitingsrecht) dient eindelijk ernst gemaakt 
te worden. De rechtsbescherming van de werkwil
lige moet daarbij mede worden geregeld. Ook het 
stakingsrecht van ambtenaren dient in een wet te 
worden vastgelegd waarbij verzekerd dient te 
worden, dat voor de samenleving vitale diensten 
ononderbroken verleend blijven worden. 

Een ander gebied waarop de rechter de taak 
van de wetgever voor zijn rekening neemt is dat 
van de euthanasie. In de komende periode dient 
de wetgever zich uit te spreken over de verant
woorde omstandigheden, waaronder op basis 
van zorgvuldig geformuleerde uitgangspunten 
hulp bij levensbeëindiging is toegelaten. 

Een voorbeeld van wetgeving waarvan de aan
vaardbaarheid steeds meer wordt betwijfeld en 
betwist is het alimentatierecht. Alimentatiever
plichtingen dienen voor een vaste periode van 
maximaal 12 jaar- in bijzondere gevallen door de 
rechter eventueel te verlengen tot 18 jaar - te 
worden opgelegd, waarbij de duur van die perio
de mede wordt bepaald in relatie tot de duur van 
het huwelijk, de zorgplicht voor minderjarige kin-

VVD: 6 



deren en de individuele omstandigheden van de 
betrokken partners. 

Hoewel de juiste samenhang niet is vastgesteld 
lijkt er enig verband te bestaan tussen jeugdcrimi
naliteit en factoren als gezinsomstandigheden en 
woonomgeving, gebrekkige opleiding en onder
wijs en werkloosheid. Niet al deze factoren zijn 
vanuit de politiek te beïnvloeden. Waar dat wel 
mogelijk is dienen maatregelen genomen te wor
den. Daarbij valt te denken aan versterking van de 
preventieve ambulante jeugdhulpverlening en 
meer internaatsplaatsen voor praktijkonderricht 
en arbeidstraining, naast de middelen die in het 
hoofdstuk over het sociaal beleid worden ge
noemd. Deze maatregelen komen niet in de plaats 
van een versterking van het functioneel toezicht 
en andere preventieve maatregelen, doch als aan
vulling daarop en begeleiding daarvan. 

Preventieve maatregelen zullen niet voorkomen 
dat een toenemend aantal jeugdigen met de straf
rechter in aanraking komt. Het verdient aanbeve
ling aan deze jeugdigen een eerste vangnet te 
bieden bestaande uit een gevarieerd pakket van 
alternatieve straffen. Zorgvuldige evaluatie van 
de bruikbaarheid hiervan dient zo snel mogelijk te 
geschieden. Aan tijdelijke vrijheidsberoving zal 
niet altijd ontkomen kunnen worden . Een beperk
te vergroting van de capaciteiten van de rijksin
richtingen voor opvoeding en van de tuchtscholen 
zal daarom voorzien moeten worden. 

In de kinderbescherming en de jeugdstrafinrich
tingen zijn de kinderen van buitenlanders overver
tegenwoordigd. Extra middelen zullen beschik
baar moeten komen om aangepaste hulpverle
ningsmethoden voor jongeren van de zgn. cultu
rele minderheden verder te ontwikkelen en om 
hulpverleners van ambulante en residentiële in
stellingen daarin te trainen . 

De werkdruk bij de rechterlijke macht dient te 
worden verlicht en de knelpunten bij het Open
baar Ministerie moeten worden opgeheven. Daar
toe kunnen dienen automatisering van de justitië
le documentatiediensten, modernisering van de 
administratieve organisatie en toereikende inhou
delijke ondersteuning. 

Het invoeren van administratieve boetes ook 
voor andere dan verkeersdelicten wordt overwo
gen. Bezien wordt de mogelijkheid tot het heffen 
van een - bij slagen van het beroep te restitueren 
- griffierecht voor hoger beroep en cassatie. 

Herstel of vergoeding van schade, aan particu
lieren of de gemeenschap toegebracht, zal meer 
dan tot nu toe ook binnen het kader van het straf
recht moeten worden nagestreefd. 

Alternatieve straffen dienen in een redelijke en 
zinvolle verhouding te staan tot het berechte de
lict; het strafkarakter mag daaraan dan ook niet 
ontbreken. Waar zij kunnen strekken tot herstel 
van de met het plegen van het delicttoegebrachte 
schade verdient hun toepassing de voorkeur. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling en proefver-

440 

lofregelingen dienen niet automatisch te worden 
toegepast. Zij moeten nadrukkelijk aan het gedrag 
en de resocialiseringsmogelijkheden worden ge
toetst. 

Het Europa van de burger vraagt om gemeen
schappelijk optreden ter bescherming van de vei
ligheid van die burger en van zijn bezittingen. Het 
vraagt ook om bescherming binnen de EG van de 
overige rechten van die burger, waaronder zijn 
vrijheidsrechten jegens de organen van de Ge
meenschap. Daarom moet de EG toetreden tot de 
Europese Conventie inzake de Rechten van de 
Mens. 

De liberalen waren de eersten in Europa, die 
vroegen om het in het EG-Verdrag vastleggen 
van een Gemeenschapsmensenrechtencharter. 
Zij gaan daarmee door, tot dat charter er is. Zij 
blijven ook streven naar harmonisatie van het 
familierecht, in het bijzonder voor wat betreft het 
kinderrecht, met inbegrip van de bepalingen over 
ouderlijke macht en voogdij. en het adoptierecht. 

De werking van wettelijk vastgelegde rechten 
en verplichtingen hangt mede af van de mate 
waarin de burger zich van een en ander bewust 
is, resp . bereid is zijn plichten na te komen. Die 
bewustwording kan worden bevorderd door in 
begrijpelijk Nederlands gestelde rechtsregels en 
een voortdurende voorlichting over doel en in
houd daarvan. 
Naast het onderwijs en de media heeft ook de 
overheid hier een taak. Die taak heeft de overheid 
in het bijzonder, als het gaat om het handhaven 
van bestaande wetgeving. 
Niet begrepen, niet nageleefde en niet gehand
haafde rechtsregels doen afbreuk aan de rechts
staat, voor de handhaving waarvan wij ons met 
alle kracht willen inzetten. 

• 7 Rechtsbescherming 

Het is niet voldoende dat wetten aan de burger 
rechten toekennen. Hij moet ook daadwerkelijk de 
kans krijgen daarvan gebruik te maken. Dat vereist 
kortere procedures en minder formaliteiten. Dat 
vraagt ook om het wegnemen van financiële be
lemmeringen, daarbij rekening houdend met de 
individuele draagkracht, zonder dat dit mag leiden 
tot lichtvaardig procederen . 

Diezelfde doeleinden worden gediend met ver
eenvoudiging van met name administratieve pro
cedures. Een kritische doorlichting daarvan op 
aspecten als voldoende maar niet overmatige 
inspraak en rechtsbescherming dient dan ook 
plaats te vinden . 

De handhaving van beroeps- en gedragsnor
men voor specifieke doelgroepen wordt in ons 
rechtsbestel veelal overgelaten aan het tucht
recht. Deze vorm van geprivatiseerde rechtspraak 
is aanvaardbaar mits de gestelde normen publie
kelijk kenbaar zijn gemaakt en zij in openbaarheid 
gehandhaafd worden. 
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Relatieve welvaartsverschillen, regionale oorlo
gen en oorlogsdreiging, natuurrampen en vervol
gingen houden een voortdurende migratiestroom 
in de wereld in stand. Gezien de druk die de huidi
ge samenstelling van onze bevolking reeds legt 
op delen van de samenleving is een ruim toela
tingsbeleid niet langer mogelijk. Binnen dat door 
de rijksoverheid te voeren beleid dient allereerst 
ruimte te zijn voor gezinshereniging en voor een 
rechtvaardig aandeel in de opvang van slachtof
fers van vervolging. 

Vreemdelingen genieten op ons grondgebied 
in beginsel dezelfde rechtsbescherming als aan 
Nederlanders toekomt. Een uitzondering hierop 
vormen de bepalingen op het gebied van toela
ting en uitzetting. 

Vreemdelingen die op illegale wijze ons land 
zijn binnengekomen en die geen aanspraak kun
nen doen gelden op asyl, worden terstond na hun 
aanhouding naar het land van herkomst terugge
zonden. 
Vreemdelingen, die zich binnen vijf jaar na hun 
toelating schuldig maken aan een ernstig misdrijf, 
kunnen als onderdeel van de door de rechter aan 
hen op te leggen straf, terstond na ommekomst 
van deze straf uit ons land worden uitgewezen . 

De in ons land reeds getroffen maatregelen ter 
voorkoming van discriminatie van personen op 
grond van hun geestelijke of maatschappelijke 
overtuiging, huidskleur, ras, nationaliteit, taal, 
sexe, sexuele geaardheid, burgerlijke staat of wel
ke andere grond van ook, dienen verbeterd te 
worden. -

Rechten hebben alleen dan zin als de burger ze 
kent. In het bijzonder als de overheid een voor de 
burger ongunstige beslissing heeft genomen 
moet hem tijdig en duidelijk worden meegedeeld 
hoe, waar en binnen welke termijn hij daartegen 
in beroep kan gaan. Dat is een van de dingen, die 
in een Wet houdende algemene bepalingen van 
administratieve rechtsbescherming geregeld 
moeten worden. 

De privacy van het individu is een groot goed, 
dat optimale bescherming verdient. Deze kan en 
mag echter nooit zover gaan, dat dat leidt tot het 
zich kunnen onttrekken aan controle op het nale
ven van wettelijke verplichtingen. 

Wetgeving ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer bij persoonsregistraties dient zo snel 
mogelijk tot stand te komen. Deze wetgeving 
dient de volgende elementen te omvatten: 

versterking van de rechten van het individu: 
kennisgeving van eerste opname, inzagerecht, 
correctierecht en schoningsrecht; uitzonderin
gen hierop in het belang van de veiligheid van 
de staat, de bestrijding van de criminaliteit of 
andere dwingende redenen van algemeen be
lang dienen bij wet te worden vastgesteld; 
een reglementeringsplicht voor de houder van 
een registratiesysteem in alle gevallen van 
enige importantie; in het reglement wordt in 
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ieder geval opgenomen welke gegevens wor
den geregistreerd en aan wie gegevens wor
den verstrekt; koppeling van persoonsregistra
ties dient te worden beperkt; 

- verbods- en strafbepalingen bij anders hande
len dan in het reglement aangegeven; 
een klachtrecht voor de geregistreerde, alsme
de een recht op schadevergoeding. 

Zelfregulering wordt bevorderd. 
Ondernemingsraden krijgen het adviesrecht bij 
personeelsregistraties. 

Er worden regels gesteld voor de beveiliging 
van in computergeheugens of anderszins opge
slagen gegevens bij de overheid. Daarbij dient 
tevens aandacht geschonken te worden aan de 
bescherming van gegevens bij datatransmissie. 
Het inbreken in computerbestanden en andere 
vormen van ongeoorloofd gebruik van een com
puter of databank wordt strafbaar gesteld, voor 
zover de betrokken handeling niet reeds uit ande
ren hoofde strafbaar is. 

De positie van slachtoffers van misdrijven is 
nog altijd slecht. Hun opvang door deskundigen
bij voorkeur met behulp van particuliere organisa
ties die daartoe van de overheid ondersteuning 
krijgen - moet financieel verzekerd worden. Daar
naast hebben zij op zijn minst recht op een regel
matige en, indien dat ter verduidelijking nodig is, 
gemotiveerde berichtgeving van de kant van het 
Openbaar Ministerie ten aanzien van de zaak 
waarbij zij betrokken zijn. 

Bij de bestrijding van (sexueel) geweld wordt 
gedacht aan de bescherming van alle categorieën 
van slachtoffers. 

De Wet op het schadefonds voor slachtoffers 
van geweldsmisdrijven moet worden verbeterd. 
De huidige drempels zijn te hoog en de uitkerin
gen te laag . 

• 8 Criminaliteitsbestrijding en veiligheid 

Veel irritatie in de samenleving wordt veroorzaakt 
door het gevoel machteloos te staan tegenover 
en onvoldoende te worden beschermd tegen cri
minele aantasting van persoon of eigendom. Ver
sterking van het politie-apparaat in manschappen, 
maar vooral ook door betere samenwerking in 
grotere verbanden en verbetering van de werkor
ganisatie onder meer door automatisering van en 
het meer inschakelen van burgerambtenaren voor 
het bureauwerk, dienen te leiden tot versterking 
van de veiligheid en het veiligheidsgevoel door 
het meer zichtbaar aanwezig zijn van de politie in 
wijk en straat, vooral op bedreigde punten. 

Bij de bepalingen van de sterkte van de politie 
dient naast inwonertal en bevolkingssamenstel
ling ook de omvang en aard van de criminaliteit 
te worden meegewogen. Daar waar het inwoner
tal ten gevolge van recreatieve activiteiten gedu
rende een langere periode veel hoger is dan het 
geregistreerde inwonertal, dient ter bescherming 
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van persoon en goed en ter voorkoming van cala
miteiten de sterkte van het politiekorps adequaat 
te worden aangepast. 

Het beloningstelsel van de politie moet worden 
herzien. In het bijzonder dienen de executieve 
politiefuncties positief te worden geherwaar
deerd. Rechtspositionele beperkingen en gebrek
kige financiële middelen mogen geen reden zijn 
om met noodzakelijk te achten onderzoek ontijdig 
te stoppen. 

Opleiding, vorming en training van de politie 
moeten in het bijzonder worden gericht op het 
voorkomen van misdrijven en op hulpverlening 
aan de burgers. Tijdens de politie-opleiding dient 
extra aandacht geschonken te worden aan de op
vang van slachtoffers van (sexueel) geweld en 
van discriminatie. Daarvoor moet binnen de orga
nisatie rekening worden gehouden met de aanwe
zigheid van vrouwelijke ambtenaren. 

Oneigenlijke politietaken, zoals het verlenen 
van vergunningen en ontheffingen, dienen aan 
anderen te worden opgedragen. Om opgelegde 
boetes daadwerkelijk te kunnen incasseren dient 
een nauwere samenwerking met de belasting
dienst tot stand te komen, met behoud overigens 
van de wettelijke taak van het Openbaar Ministe
rie tot executie van strafvonnissen . 

De efficiency van het politie-apparaat en de ef
fectiviteit van het politie-optreden moeten worden 
verbeterd. Daartoe dienen alle beschikbare moge
lijkheden op het gebied van opleiding, permanen
te scholing, inzetbaarheid, coördinatie en promo
tie te worden benut, die beide soorten van politie 
in staat stellen om ondanks de gescheiden organi
satie als een eenheid te functioneren. Dat kan het 
beste gebeuren door de rijkspolitie ook bij het 
departement van Binnenlandse Zaken onder te 
brengen, onder samenvoeging van beide directies 
Politie. Aan het gezag van de minister van Justitie 
over de politie in het raam van de criminaliteitsbe
strijding wordt daarbij op geen enkele wijze af
breuk gedaan. 

De politiële taken en bevoegdheden van de Ko
ninklijke Marechaussee dienen in de politiewette 
worden vastgelegd. 

De reservepolitie wordt gehandhaafd. Voor het 
functioneren worden de noodzakelijke middelen 
beschikbaar gesteld. 

Opsporing, vervolging, berechting en executie 
van straf behoren op elkaar aan te sluiten en wel 
zo, dat in geen van de vier genoemde stadia capa
citeitsproblemen hetzij tot (grote) vertraging hetzij 
tot kwaliteitsvermindering van het functioneren 
van het strafrechtelijk systeem leiden. Het is in 
het bijzonder niet aanvaardbaar dat een tekort 
aan cellen ertoe leidt, dat niet tot vervolging wordt 
overgegaan, verdachten van ernstige delicten in 
afwachting van hun berechting worden vrijgela
ten of dat veel tijd verloopt tussen de veroordeling 
en de tenuitvoerlegging van de straf. De cellenca
paciteit moet binnen de komende periode op het 
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peil van de gebleken behoefte worden gebracht. 
Waar ontsnapping van gevangenen moeilijker 

gemaakt kan worden door het treffen van bouw
kundige voorzieningen, het toepassen van moder
ne technologie en/of het versterken van de bewa
king, mogen doeltreffende maatregelen niet ach
terwege gelaten worden. 

De rechtspositie en de arbeidsomstandigheden 
van het personeel in gevangenissen en huizen 
van bewaring moeten worden verbeterd . Daarbij 
kan differentiatie naar aard van inrichting een van 
de uitgangspunten zijn. 

Ook op de burger zelf rust een taak bij het ver
groten van zijn veiligheid. De verantwoordelijk
heid voor het treffen van maatregelen ter verzeke
ring van orde en rust bij grote manifestaties en 
evenementen, sportwedstrijden daaronder begre
pen, berust primair bij de organisatoren daarvan . 
Indien het inroepen van politiehulp daarbij leidt 
tot extra kosten dienen deze mede gedragen te 
worden door het betrokken evenement. 

De bestaande mogelijkheden om vandalisme 
en criminaliteit bij sportwedstrijden via een snel
rechtprocedure te bestraffen moeten vaker wor
den toegepast. 

Vandalisme en kleine criminaliteit in woon- en 
winkelwijken kunnen worden tegengegaan door 
meer oplettendheid van de buurtgenoten die zich 
medeverantwoordelijk voelen voor het wel en 
wee van de buurt en daartoe nauw met de politie 
samenwerken. De toegenomen onverschilligheid 
voor het welzijn van de eigen woonomgeving 
dient plaats te maken voor deze vorm van eigen 
verantwoordelijkheid. Deze gezamenlijk ervaren 
verantwoordelijkheid zal de weggevallen sociale 
controle moeten vervangen. Daarnaast is functio
neel toezicht vereist. 

De wettelijke regeling ten aanzien van particu
liere bewakings- en beveiligingsdiensten moet 
worden verbeterd nu deze diensten een steeds 
belangrijkere plaats zijn gaan innemen. 

Een deel van de kleine criminaliteit (en helaas 
ook van grote delicten) hangt nauw samen met 
de problematiek van het druggebruik. De bestrij
ding van de handel in drugs (in het bijzonder die 
in hard-drugs) verdient de hoogste prioriteit. Het 
gaat hierbij immers om een van de ernstigste 
misdrijven van deze tijd, waarvan vooral jeugdi
gen het slachtoffer zijn. 

Maar daar kan het niet bij blijven. Naast betere 
en intensievere voorlichting over de schadelijke 
gevolgen van het druggebruik moeten voor drug
gebruikers, de mogelijkheden voor medische be
handeling en begeleiding en in het bijzonder die 
voor het ondergaan van een ontwenningskuur 
worden versterkt. 

Wanneer bestraffing van de gebruiker die ten 
koste van (het bezit van) anderen in zijn dagelijkse 
behoefte voorziet niet leidt tot gedragsaanpas
sing, dient de rechter in geval van herhaling de 
mogelijkheid te hebben het opnemen in een af-
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kickcentrum dwingend op te leggen. Daarbij is 
een gedegen begeleiding en eventuele (herlscho
ling gericht op een verantwoorde terugkeer in de 
samenleving noodzakelijk. 

Behalve door de kleine criminaliteit wordt de 
burger regelmatig opgeschrikt door berichten 
over terreurdaden waarvan onschuldigen het 
slachtoffer zijn. Deze delicten dienen met alle be
schikbare middelen te worden tegengegaan. 

De zware criminaliteit blijkt hoe langer hoe 
meer een internationaal karakter te tonen . Interna
tionale samenwerking, in het bijzonder binnen de 
EG, is dan ook nodig om dat kwaad te bestrijden . 
Er dient een vereenvoudiging te komen van de 
procedures ten behoeve van internationale gege
vensverschaffing . 

Indien het niet mogelijk blijkt de doelstelling 
van Interpol uit te breiden tot delicten met een 
politieke achtergrond, dient in Europees verband 
een samenwerkingsovereenkomst tot stand te 
komen, gericht op de bestrijding van deze crimi 
nele activiteiten . 

Ook overigens dient de samenwerking binnen 
Europa op het gebied van de criminaliteitsbestrij
ding te worden versterkt. Er moeten afspraken 
worden gemaakt met betrekking tot de onderlinge 
politiehulp. Overeenkomsten, die regelen wan
neer en onder welke voorwaarden opsporings- en 
aanhoudingsbevoegdheden buiten de nationale 
landsgrenzen kunnen worden uitgeoefend, moe
ten tot stand gebracht worden. 

De strafwetgeving in Europa moet worden ge
harmoniseerd. In dat kader moet de professionele 
criminaliteit harder worden aangepakt. Dit kan 
o.a . geschieden door verhoging van de effectivi
teit van de bestraffing door afroming van het met 
het misdrijf behaalde voordeel naast de strafop
legging, verruiming van de bevoegdheden van de 
politie en meer mogelijkheden tot verbeurdverkla
ring van bezittingen van beroepsmisdadigers. 

Aan bestrijding van milieucriminaliteit zal ver
hoogde prioriteit gegeven moeten worden . Oplei 
dingsprogramma's zullen de kennis van de regu
liere politie dienaangaande moeten verbeteren. 
De instelling van het milieubijstandsteam verdient 
adhesie. 
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• 9 Algemeen financieel en sociaal
economisch beleid 

IV 

Mede dankzij het kabinetsbeleid is de sterke groei 
van de werkloosheid een halt toegeroepen en is 
het aantal werklozen - ondanks het hoge arbeids
aanbod - gedaald. Niettemin zijn nog zeer velen 
werkloos. Vooral de langdurig werklozen en de 
schoolverlaters zonder werk zijn een bron van 
grote zorg. Meer werkgelegenheid is dan ook een 
centrale opgave voor het beleid in de komende 
kabinetsperiode. 

De bevordering van de werkgelegenheid kan 
niet los gezien worden van de groei van de we
reldeconomie en het Nederlandse aandeel in die 
groei. Vanaf het begin van de jaren zeventig is 
onze nationale groei stelselmatig achtergebleven 
bij de internationale groei. Mede dankzij het kabi
netsbeleid van gezondmaking van de structuur 
van onze economie is daarin een keer ten goede 
gebracht. Voltooiing van deze gezondmaking en 
vergroting van ons economische groeivermogen 
is een eerste doelsteling van het financiële en 
sociaal-economische beleid in de komende perio
de. 

De economische groei dient te worden vergroot 
door stimulering van de aanbodzijde van de eco
nomie in het algemeen en door stimulering van 
de technologische vernieuwing en de investerin
gen in het bijzonder. Door het hoge arbeidsaan
bod en het veel te lage niveau van de investerin
gen in het verleden is de onaanvaardbaar hoge 
werkloosheid overwegend structureel van aard. 
Voor duurzame bestrijding van de structurele 
werkloosheid moet derhalve voorrang gegeven 
worden aan de uitbreidings- en vernieuwingsin
vesteringen boven de consumptieve bestedingen 
zonder de laatste categorie te verwaarlozen. Af
hankelijk van de economische ontwikkeling steunt 
Nederland initiatieven tot een Europees conjunc
tuurbeleid . 

Om de aanbodzijde van de economie te stimule
ren wordt gestreefd naar een bestendig onderne
mingsklimaat. voortgaande algemene loonmati
ging in combinatie met verdere verlaging van 
belastingen en premies, doelmatiger inkomens
verhoudingen, vermindering van regelgeving en 
bureaucratie, versterking van het vakgerichte on
derwijs en uitbreiding van de mogelijkheden tot 
om-, bij- en herscholing . 
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Economie en 
werkgelegenheid 

De VVD wil de collectieve lastendruk jaarlijks 
met 1% van het nationaal inkomen verlagen . Bij 
2% economische groei kunnen daardoor de lonen 
en de uitkeringen op het huidige koopkrachtpeil 
gehandhaafd blijven. Bovendien kan daardoor 
het veel te grote verschil tussen bruto- en netto-Io
nen verminderd worden. Hierdoor kan de werkge
legenheid in de marktsector worden gestimuleerd 
en de belasting- en premiefraude en het wijd ver
breide verschijnsel van zwartwerken worden te
ruggedrongen . 

Indien de economische groei groter zou blijken 
te zijn, dan de 2% waarvan wordt uitgegaan, dient 
de extra ruimte die hieruit zou voortvloeien ten 
goede te komen aan collectieve lastenverlichting 
in de vorm van verdere belasting- en premieverla
ging voor de burger. Bij deze belastingverlaging 
zal het accent liggen op vermindering van de mar
ginale druk. 

Ter gezondmaking van de structuur van onze 
economie wordt - naast algemene loonmatiging 
in combinatie met verlaging van belastingen en 
premies - gestreefd naar een vermindering van 
het financieringstekort van de gehele overheid. 
Deze verlaging is geboden om de groeiende ren 
telasten vanwege de staatsschuld op termijn te 
stabiliseren, de binnenlandse rentevoet te verla
gen en meer ruimte te maken op de binnenlandse 
kapitaalmarkt voor uitbreidings- en vernieuwings
investeringen . 

De gewenste vermindering van de collectieve 
lasten met 1% van het nationaal inkomen per jaar 
en de gewenste daling van het financieringstekort 
maken een verdere verlaging van de collectieve 
uitgaven noodzakelijk. De benodigde ombuigings
taakstelling in de gehele periode 1987-1990 wordt 
- bij 2% economische groei - op 18 à 20 miljard 
gulden geraamd. 

De uitbreidings- en vernieuwingsinvesteringen 
van het bedrijfsleven worden het beste bevorderd 
door voortzetting van het winstherstel en door 
een bestendig ondernemingsklimaat. Dankzij de 
algemene loonmatiging en de lastenverlichting 
voor de bedrijven zijn de winsten reeds zichtbaar 
verbeterd. De eigen vermogensverhoudingen zijn 
echter nog niet gezond. Daarom moet er naar 
gestreefd worden dat van het in de bedrijven (ex
clusief de aardgasexploitatie) gevormde inkomen 
tenminste 20% toevloeit naar de factor kapitaal en 
80% naar de factor arbeid (d.w.z. de arbeidsinko-

VVD: 9 



mensquote moet 80 of lager worden) . 
De overheidsinvesteringen in de infrastructuur 

- met uitstralingseffecten op de technologische 
vernieuwing van de industrie, op de uitbreidings
en vernieuwingsinvesteringen van de bedrijven 
en op de particuliere produktie - moeten worden 
vergroot. Deze extra inspanning dient gefinan
cierd te worden door gelijktijdige verlaging van 
minder noodzakelijke overheidsuitgaven in de 
consumptieve sfeer respectievelijk uit de op
brengst van af te stoten staatsdeelnemingen . 

Om de geldontwaarding zo laag mogelijk te 
houden en de positie van de gulden te bescher
men dient het monetaire beleid gericht te zijn op 
een geldcreatie, die gelijke tred houdt met de 
structurele groei van onze economie. 

De overheid schept de randvoorwaarden om de 
doelstellingen van meer economische groei en 
meer werkgelegenheid waar te maken. Binnen 
die randvoorwaarden dragen de sociale partners 
hun eigen verantwoordelijkheid bij de ontwikke
ling en uitvoering van het sociaal -economisch 
beleid . Daarbij zet de overheid zich in voor een 
goede communicatie over en weer met de sociale 
partners. In dat kader zal het vergroten van de 
eigen beleidsruimte van de sociale partners bij de 
inrichting en uitvoering van de sociale zekerheid 
en bij het arbeidsmarkt-, arbeidsvoorzieningen
en arbeidsomstandighedenbeleid worden nage
streefd. Met uitzondering van extreme economi
sche situaties zal de overheid niet ingrijpen in de 
loonvorming in de marktsector. 

Binnen de Europese Gemeenschap is grote be
hoefte aan een werkelijk gemeenschappelijke 
markt. Daartoe moet - mede onder voortdurende 
aandrang van Nederland - krachtig gewerkt wor
den aan convergentie van de economieën van de 
lidstaten in het algemeen en aan harmonisatie 
van de belastingen en de sociale wetgeving , uit
bouw van het Europese Monetaire Stelsel (EMS), 
bundeling van de inspanningen op het gebied 
van de technologische innovatie (Eureka) en snel 
le standaardisatie van Europese normen in het 
bijzonder. 

• 10 Ombuigingen (meer markt, minder 
overheid) 

De privatisering en afstoting van collectieve taken 
bij de overheid, in de sociale zekerheid, in de 
volksgezondheid en in het gesubsidieerde wel
zijnswerk krijgen een centrale plaats in het beleid. 
Daarbij zal mede gebruik worden gemaakt van 
advisering door externe deskundigen. Privatise
ring en afstoting van taken worden een vast on
derdeel van de begrotingscyclus. Waar vanuit het 
oogpunt van algemeen belang staatsdeelneming 
niet strikt vereist is stoot de overheid haar aande
len in zelfstandige bedrijven stapsgewijs af. 

De Postbank dient volledig te worden geprivati
seerd . Zolang dat nog niet het geval is dient de 
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Postbank zich te beperken tot de functie van retail
bank en zich niet bezig te houden met commer
ciële nevenactiviteiten . De reorganisatie van de 
PTT moet ertoe leiden dat onderdelen van dit be
drijf zullen worden geprivatiseerd (conform de 
aanbevelingen van de commissie-Steenbergen) . 

Daar waar privatisering niet mogelijk of wense
lijk is wordt in principe het profijtbeginsel syste
matisch doorgevoerd. Overheidstarieven en retri
buties, die kostendekkend zijn gemaakt, mogen 
niet sneller stijgen dan de jaarlijkse geldontwaar
ding. Bij het kostendekkend maken dient primair 
te worden gestreefd naar het verlagen van de 
kosten . Het dekkend maken door vergroting van 
de inkomsten via tariefsverhogingen dient aan 
stringentere beleids- en controlemaatregelen te 
worden gebonden. 

In samenhang met de vermindering van collec
tieve taken wordt het arbeidsvolume bij de over
heid en in de gesubsidieerde en gepremieerde 
sector, gerekend naar het totaal aantal gewerkte 
arbeidsuren, met gemiddeld 2% per jaar terugge
bracht. Daarbinnen moet differentiatie mogelijk 
zijn. Zo dienen de personeelsformaties van bijv. 
politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen 
hiervan te worden uitgezonderd . 

De overheidsbestedingen worden strikt in de 
hand gehouden . Deze beheersing zal zich voltrek
ken door: 

stringente toepassing van de budgettaire spel
regels en procedures; 
consequente voortzetting van de heroverwe
gingsoperaties; 
het op ruime schaal invoeren van horizonwet
geving; 
de zogeheten open-einde-regelingen van een 
effectieve budgettering te voorzien en geen 
nieuwe open-einde-regelingen in het leven te 
roepen; 
verscherping van de procedures met betrek
king tot de kostenbewaking van grote over
heidsprojecten ; 
uitgavenoverschrijdingen binnen het desbe
treffende begrotingshoofdstuk te compense
ren ; 
beleidsinvesteringen zoveel mogelijk door her
schikking van lopende uitgaven te financiëren; 
prikkels gericht op een meer efficiënte bedrijfs
voering zoals het werken met budgetten en 
budgethouders in te bouwen; 
een meer terughoudende opstelling van de 
overheid bij garantieverleningen; 
verbetering van de informatiesystemen ; 
de controlebevoegdheden van de Algemene 
Rekenkamer uit te breiden, met name ter ver
sterking van het doelmatigheidsonderzoek. 

De uitgaven in de sociale zekerheid en de volks
gezondheid worden door een krachtig volumebe
leid verder teruggedrongen. In de sociale zeker
heid zal dit vooral gebeuren via vermindering van 
vermijdbaar verzuim als gevolg van ziekte en ar-
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beidsongeschiktheid, respectievelijk via intensive
ring van de bestrijding van oneigenlijk gebruik en 
misbruik. In de volksgezondheid zal dit vooral 
gebeuren via budgettering in samenhang met 
vermindering van de bestaande overcapaciteit 
aan bedden en verschuiving van de kostbare 
tweede-lijnszorg naar de minder kostbare eerste
lijnszorg. 

• 11 Vernieuwing en versterking van de 
marktsector 

Het industriebeleid van de overheid dient gericht 
te zijn op de gezonde ondernemingen met toe
komstperspectief. Het zal zoveel mogelijk gene
riek van aard zijn. Centrale doelstellingen van dit 
beleid zijn de technologische vernieuwing, ex
portbevordering, verdere arbeidskostenmatiging , 
gezondmaking van de eigen vermogensverhou 
dingen en vermindering van bureaucratie en re
gelgeving voor het bedrijfsleven (o.a. door ver
dere versoepeling van de ontslagbepalingen) . 

Het industriebeleid zal offensief en op vernieu 
wing gericht zijn . Het zal zoveel mogelijk generiek 
van aard zijn . Het aantal specifieke regelingen 
wordt verder teruggebracht. Voorzover steunver
lening beoordeling van individuele bedrijven ver
eist, wordt zij beperkt tot de zogeheten herstelfi
nanciering, ontwikkelingskredieten en subsidies 
voor technologisch hoogwaardige projecten . Me
de ter voorkoming van een arbitraire beoordeling 
worden de beleidsvaststelling en beleidsuitvoe
ring zoveel mogelijk gescheiden . Daartoe geëqui 
peerde en op afstand van de overheid geplaatste 
instanties worden met de zakelijke uitvoering van 
het steuninstrumentarium belast. De controle
functie van het parlement zal daarbij worden ver
zwaard en meer structureel gericht. 

Voor Nederland kansrijke activiteiten worden 
via het zogeheten aandachtsgebiedenbeleid van 
de overheid in nauwe samenspraak met het be
drijfsleven en de (grote) onderzoekinstellingen 
ondersteund. Het overheidsaankoopbeleid dient 
nadrukkelijk op technologische vernieuwing te 
worden gericht en meer kansen te bieden aan het 
innoverende midden- en kleinbedrijf. De financië
le middelen ter stimulering van onderzoek en ont
wikkeling in de marktsector worden meer in over
eenstemming gebracht met de niveaus in de ons 
omringende industrielanden . Dit kan gebeuren 
door herschikking van de gelden voor bestaande, 
minder noodzakelijke regelingen . Nederland zet 
zich voorts in voor meer Europese projecten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

De kleine startende ondernemingen zijn kernen 
van nieuwe economische activiteit en zorgen in 
het bijzonder voor nieuwe werkgelegenheid. De 
positie van de startende ondernemer dient daar
om versterkt te worden . 

Vanwege het overstelpende belang van de in
formatietechno~ ie, waaronder begrepen de mi -
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cro-elektronica, voor de vernieuwing en ontwikke
ling van de economie wordt het beleid terzake 
gecoördineerd door het ministerie van Economi
sche Zaken . Er wordt een beleidsplan opgesteld 
dat zich onder meer richt op : 

stimulering van verder onderzoek op dit ter
rein, van experimentele projecten, van kennis
verspreiding en van goede voorlichting; 
stimulering van voldoende opleidingsmoge
lijkheden voor deskundigen op diverse ni
veaus, zowel in het reguliere onderwijs (in 
overleg met het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen) als via bij- en herscholing 
(nationaal inhaalprogramma informatica) ; 
bevordering van een goede telecommunicatie
infrastructuur, een op innovatie gericht beleid 
van de PTT en van marktconforme tarieven; 
een en ander in overleg met de minister belast 
met de zorg voor de PTT. 

De WIR-gelden worden in de komende kabinets-
periode stapsgewijs omgezet in: 

een vervroegde afschrijvingsfaciliteit en inves
teringsaftrek ; 
verlaging van werkgeverspremies; 
verlaging van loon- en inkomstenbelasting . 

De WIR-kleinschaligheidsvoorziening blijft met 
het oog op de achtergebleven winstpositie van 
het midden- en kleinbedrijf vooralsnog gehand
haafd. Aan het netto-profijt van de WIR-gelden 
voor het bedrijfsleven wordt niet getornd . 

Het exportbeleid zal zoveel mogelijk gericht zijn 
op concurrerende financieringsvoorwaarden voor 
de Nederlandse exporteurs. De gebundelde ex
portbevordering van de kleine en middelgrote 
bedrijven krijgt extra aandacht. Meer voorl ichti ng 
wordt gegeven over het belang van het kwaliteits
niveau van de Nederlandse produkten en diensten 
op de exportmarkten. Protectionisme, binnen de 
EG en daarbuiten, moet bestreden worden. 

De coördinatie tussen ontwikkelingssamenwer
king en handelsbevordering wordt versterkt opdat 
het Nederlandse bedrijfsleven optimaal kan inspe
len op de mogelijkheden, die de ontwikkelingssa
menwerking biedt. 

• 12 Bestrijding (jeugd)werkloosheid 

De onaanvaardbaar hoge (jeugd)werkloosheid en 
het verwachte arbeidsaanbod in de komende ja
ren vragen de hoogste inzet van sociale partners 
en overheid. Daarbij is de vergroting van de struc
turele economische groei het meest effectieve 
middel om de werkloosheid duurzaam te bestrij 
den en op de langere termijn te kunnen overwin
nen. 

Arbeidsduurverkorting - die op flexibele en de
centrale wijze gestalte krijgt - is een welkom, aan
vullend middel om op korte termijn tot verminde
ring van de werkloosheid te komen indien de be
drijfstijd tenminste wordt gehandhaafd en zo mo
gelijk wordt verlengd . Daarbij dient verhoging 
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van arbeidskosten te worden vermeden. De over
heid kan dit bevorderen door vermindering van 
de belasting- en premiedruk, waardoor het koop
krachtverlies voor de werknemers zoveel mogelijk 
achterwege blijft. Verkorting van de arbeidsduur 
is en blijft primair een aangelegenheid van de 
sociale partners. Het bij wet opleggen van een 
algemene werkweekverkorting is in strijd met het 
beginsel van vrije onderhandelingen en wordt 
derhalve afgewezen. 

Deeltijdarbeid, waarbij banen gesplitst worden, 
is een verantwoord middel tot spreiding van werk, 
omdat op die manier het beste rekening gehou
den kan worden met de individuele voorkeur van 
zowel werknemers als werkgevers ten aanzien 
van het aantal te werken uren. Deeltijdarbeid 
moet daarom bevorderd worden door bestaande 
belemmeringen, met name in de sfeer van de 
sociale zekerheid, op voortvarende wijze op te 
lossen. 

De aanpak van de werkloosheid dient voorts 
met inzet van alle aanwezige middelen gericht te 
worden op een zodanige verbetering van de ar
beidsmarktpositie van de (jeugdige) langdurig 
werklozen, dat blijvende arbeidsparticipatie weer 
mogelijk wordt. Een dergelijke aanpak van de 
maatschappij-ontwrichtende langdurige werk
loosheid kan alleen tot succes leiden indien over
heid en sociale partners daar gezamenlijk de 
schouders onder zetten. 

Daarbij wordt allereerst gedacht aan een ver
dere uitbreiding van het leerlingwezen, praktijk
ervaringsplaatsen en groeibanen voor jongeren. 
Plannen zoals het zogeheten 'JOB-plan' voor jon
geren, die langer dan een jaar werkloos zijn, moe
ten gecontinueerd worden. De prikkel tot deelne
men aan het arbeidsproces vanuit een RWW-uit
kering wordt zonodig versterkt. Voor volwassen 
langdurig werklozen wordt gedacht aan intensive
ring van de scholingsfaciliteiten. Met de groei van 
de werkgelegenheid en het aantal scholingsplaat
sen kan het begrip 'passende arbeid' worden ver
ruimd en de verplichting tot om-, bij- en herscho
ling strikter worden toegepast. 

Voor gedeeltelijk-gehandicapte werklozen moe
ten betere kansen worden geschapen op werk bij 
overheid en bedrijfsleven. De Wet Arbeid Gehan
dicapte Werknemers (WAGW) is daarbij een on
misbare schakel. De Wet Sociale Werkvoorziening 
(WSW) moet voortaan dienen voor opname van 
gedeeltelijk-gehandicapten die niet door middel 
van de WAGW geplaatst kunnen worden. 

Het zogeheten 'terugploegen van uitkeringen' 
en het werken met behoud van uitkering (met 
name in de publieke sector) worden - zolang de 
langdurige werkloosheid hoog is - als noodmaat
regelen aanvaard en aan een tijdshorizon gebon
den. 
Om concurrentievervalsing, budgetvervuiling en 
verdringing van reguliere werknemers tegen te 
gaan is een goede normstelling en controle op de 
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uitvoering geboden. 
Ojlder bepaalde voorwaarden kunnen werkge

ver In de private sector een substantiële loonkos
tensubsidie krijgen bij indienstneming van werk
nemers, die meer dan een jaar werkloos zijn. Deze 
regeling mag niet leiden tot concurrentieverval
sing. 

Om de arbeidsintensieve bedrijvigheid en 
dienstverlening meer kansen te geven, en de 
werkgelegenheid aldaar te stimuleren moet de 
'wig' tussen de loonkosten van de werkgever en 
de netto-verdiensten van de werknemer door be
lasting- en premieverlaging substantieel vermin
derd worden. 

• 13 Sociale zekerheid 

Het sociale-zekerheidsbeleid dient ook in perioden 
van matiging gericht te zijn op vrijwaring van ma
teriële nood van een ieder die door omstandighe
den niet in staat is in zijn of haar onderhoud te 
voorzien. Het sociaal-minimumniveau wordt daar
om langs de weg van algemene lastenverlichting 
zo goed mogelijk gewaarborgd. Indien dit door 
tegenvallende economische groei onmogelijk is 
dient aan de uitkeringsgerechtigden, die alleen of 
met anderen van één minimum-uitkering moeten 
rondkomen (de echte minima), een aanvullende 
koopkracht-toeslag te worden verleend. 

Het het oog op de noodzaak van verzelfstandi
gi~ van uitkeringsrechten, heractivering van uit
keringsgerechtigden en weer betaalbaar maken 
van de sociale zekerheid dient de stelselwijziging 
zo snel mogelijk te worden afgerond. Daarbij gaat 
het om de nieuwe werkloosheidswet, de toesla
genwet ter vervanging van de minimumdagloon
regeling, de eliminering van de werkloosheids
component uit de arbeidsongeschiktheidsverze
keringen, de inkomensvoorziening voor oudere 
werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
om afvloeiing naar de Algemene Bijstandswet te 
voorkomen, de gelijkstelling van mannen en vrou
wen respectievelijk gehuwde en niet gehuwde 
partners in de Algemene Bijstandswet en de over
gangswetgeving. 

Bij de verdere vormgeving van de sociale zeker
heid wordt ten principale gekozen voor verzelf
standiging van uitkeringsrechten en - wanneer 
de arbeidsmarkt volledig is geëmancipeerd - voor 
geheel zelfstandige rechten als einddoel. Daartoe 
wordt gestreefd naar invoering van een Algemene 
Inkomensdervings Wet (AIW) voor nieuwverze
kerden boven de 18 jaar met verzelfstandigde 
uitkeringsrechten zonder vermogenstoets en uit
eindelijk zonder partner-inkomenstoets. Daardoor 
wordt het nieuwverzekerden mogelijk gemaakt 
om zelf te beslissen of zij zich individueel dan wel 
groepsgewijs - bijvoorbeeld via hun vakbond -
willen bijverzekeren (sociale zekerheid op maat). 

Om het verzekeringskarakter van de sociale ze
kerheid boven het sociaal-minimumniveau zo 
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goed mogelijk te waarborgen moet het beginsel 
van equivalentie tussen uitkeringshoogte en pre
miehoogte uitgangspunt blijven. De zogeheten 
glijdende schaal voor uitkeringen boven het so
ciaal minimum wordt dan ook afgewezen . 

Na afronding van de stelselwijziging wordt voor 
de lange termijn een actief volumebeleid gevoerd, 
d.w.z. vermindering van het aantal uitkeringsge
rechtigden, het belangrijkste instrument om de te 
hoog opgelopen kosten van de sociale zekerheid 
verder terug te dringen . Zolang het proces van 
gezondmaking van de economie nog niet is vol
tooid en een gebrek aan arbeidsplaatsen de herin
treding van veel uitkeringsgerechtigden bemoei
lijkt zal het aanpassingsmechanisme, dat de uitke
ringsniveaus regelt, noodgedwongen bevroren 
moeten blijven. 

In samenhang met het nieuw in te voeren stel
sel van studiefinanciering blijft de inkomensonaf
hankelijkheid van de kinderbijslag onaangetast. 
De kinderbijslag dient een wezenlijke bijdrage te 
vormen in de kosten van levensonderhoud van 
het kind. Vanwege hun verantwoordelijkheid 
dient een deel van die kosten voor rekening te 
komen van de ouders. Overwogen wordt de kin
derbijslag onafhankelijk te maken van de rangor
de in het gezin . Voor naar het buitenland te expor
teren kinderbijslag dient het woonlandbeginsel 
ingevoerd te worden. 

Met grote voorrang worden maatregelen ge
troffen ter beperking van de gevolgen van pen
sioenbreuk bij wisseling van werkgever. Voorts 
wordt - in samenspraak met de sociale partners 
- gestreefd naar invoering van een systeem van 
flexibele pensionering, evenals naar de invoering 
van partnerpensioen voor langdurig samenwo
nenden. 

Bij een herziening van de AWW dient uitgangs
punt te zijn, dat er - onder handhaving van bud
gettaire neutraliteit - gelijkwaardige rechten ont
staan voor weduwen en weduwnaars. 

t\ Het het oog op het emancipatiebeleid, ter ver
mijding van fraude en om uitvoeringstechnische 
redenen wordt de tijdelijke inkomensonafhanke
lijkheid van de toeslagen op de geïndividualiseer
de AOW-basisuitkering alsnog blijvend gemaakt. 
Er worden tijdig voorzieningen getroffen om de 
AOW-rechten van het jongere deel van de actieve 
bevolking voor de langere toekomst, wanneer de 
bevolking sterk vergrijst, te kunnen waarborgen. 

Het beleid van remigratie van (oudere) buiten
landse werknemers, die werkloos zijn, met be
houd van een aan de levensstandaard van het 
land van herkomst aangepaste vorm van sociale 
zekerheid wordt geïntensiveerd. 

De uitvoeringsstructuur van de sociale zeker
heid wordt op voortvarende wijze gereorgani
seerd en vereenvoudigd. De uitvoering van de 
sociale zekerheid, het arbeidsvoorzieningenbeleid 
en het arbeidsmarktbeleid dienen beter op elkaar 
te worden afgestemd. 
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Het misbruik en oneigenlijk gebruik van de so
ciale zekerheid wordt met kracht bestreden . De 
aanbevelingen van de Interdepartementale Stuur
groep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (het ISMO
rapport) worden op hoofdlijnen gesteund en die
nen zo snel mogelijk te worden doorgevoerd. 
Mede ten behoeve van een effectieve fraudebe
strijding wordt- met inachtneming van de privacy 
van de burger- het sociaal-fiscaal (Sofi-)nummer 
ingevoerd. 

• 14 Inkomensontwikkeling 

Het inkomensbeleid is gedurende een lange perio
de in overwegende mate gericht geweest op ni
vellering van inkomens. In de toekomst dient het 
beleid een grotere betekenis toe te kennen aan 
het nut van inkomensverschillen ter bevordering 
van de economische groei. Daarbij wordt met 
name gedacht aan de positieve waarde van belo
ningsverschillen die samenhangen met verschil
len in inspanning, verantwoordelijkheid en moei
lijke arbeidsomstandigheden. 

Het inkomensbeleid dient zodanig te zijn dat 
een ieder de mogelijkheid geboden wordt zich 
een inkomen te verwerven. Daartoe wordt een 
actief bronnen beleid - onder meer langs de weg 
van emancipatie, vakonderwijs, om-, bij- en her
scholing, en bezitsvorming - gevoerd. 

Door het in het verleden gevoerde loon- en in
komensbeleid zijn de verhoudingen op de ar
beidsmarkt - ook bij de huidige hoge werkloos
heid - nog altijd aan verstarring onderhevig. Daar
om moet gestreefd worden naar meer marktcon
forme en meer flexibele belonings- en inkomens
verhoudingen. Een vrije, gedecentraliseerde en 
gedifferentieerde loonvorming vormt daartoe de 
beste waarborg. Behoudens extreme economi
sche omstandigheden zijn looningrepen van de 
kant van de overheid uit den boze. 

Een gematigde loonkostenontwikkeling blijft 
ook in de periode 1986-1990 een hoogst noodza
kelijke voorwaarde voor duurzaam herstel van 
het bedrijfsleven. Daartoe zullen de collectieve 
lasten met jaarlijks 1 % van het nationaal inkomen 
verlaagd worden om de koopkracht bij algemene 
loonmatiging zo goed mogelijk te kunnen handha
ven. 

De arbeidsvoorwaarden van het overheidsper
soneel komen door onderhandelingen tussen de 
overheid als werkgever en de ambtenarenorgani
saties tot stand. De geschillenadviescommissie 
wordt ingeschakeld bij verschil van mening . 
De onderhandelingen vinden hun grens in door 
kabinet en parlement vastgestelde budgetten. Bij 
de vaststelling van die budgetten wordt sterk re
kening gehouden met de inkomensontwikkeling 
in de private sector en met de uitkomsten van 
pakketvergelijkend onderzoek. Zolang de resulta
ten van dat pakketvergelijkend onderzoek nog 
niet bekend zijn zal de ontwikkeling bij de over-
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heid gelijkwaardig zijn aan die in het bedrijfsle
ven . De arbeidsduurverkorting - inclusief loonin
levering en herbezettingsafspraken - bij de over
heid dient zich op analoge wijze te voltrekken als 
in de private sector. Voor de overheid als werkge
ver zijn dit belangrijke voorwaarden om een goe
de positie op de arbeidsmarkt te behouden. 

De inkomensontwikkeling van de werknemers 
in de gesubsidieerde en gepremieerde sector 
dient in grotere vrijheid en met minder regulering 
tot stand te komen. Met inachtneming van de 
omvang en de kwaliteit van de voorzieningen 
worden de arbeidskosten en de overige kosten 
per deelsector gebudgetteerd. Binnen die door 
kabinet en parlement vastgestelde budgetten kan 
vr ij onderhandeld worden door de werknemersor
ganisaties en de gesubsidieerde en gepremieerde 
instellingen. 

Beïnvloeding door de overheid van de inko
mens van vrije-beroepsgroepen is alleen ge
rechtvaa rdigd indien deze inkomens in slechts 
beperkte mate onder invloed van het marktme
chanisme tot stand komen ofwel in belangrijke 
mate uit collectieve middelen worden betaald . 

In samenhang met de arbeidsduurverkorting, 
die op flexibele en decentrale wijze gestalte krijgt, 
wordt een minimum (jeugd)uurloon ingevoerd. 
Daarnaast worden meer mogelijkheden gescha
pen voor het verlenen van ontheffing van de toe
passing van het minimumuurloon voor jeugdi
gen, die deels leren en deels produktieve arbeid 
verrichten . 

Door verlichting van de zeer sterke marginale 
druk van belastingen, premies en inkomenssubsi
dies dienen de sterk ineengedrukte netto-inko
mensverhoudingen tussen het minimum en 2x 
modale niveau vergroot te worden. De verschillen 
tussen hoogste en laagste inkomens worden niet 
verder verkleind. 

De uitgaven voor inkomenssubsidies worden 
door middel van een zo effectief mogelijke bud
gettering naar meer financieel verantwoorde ni
veaus teruggebracht. Het stelsel van inkomens
subsidies wordt tegelijkertijd stapsgewijs in om
vang verminderd en uiteindelijk onderdeel ge
maakt van de systematiek van de Algemene Bij
standswet. Dit mede in het licht van de scherpe 
marginale druk die deze subsidies bij de lagere 
inkomensniveaus - tussen minimum en modaal
veroorzaken . 

Waar de overheid een taak heeft met betrekking 
tot het inkomensbeleid wordt die door de centrale 
overheid verricht. De ontwikkeling naar een aan
vullend inkomensbeleid op gemeentelijk niveau
door het hanteren van de draagkracht als basis 
voor de tariefstelling van subsidies en retributies, 
en door toepassing van inkomensafhankelijke 
regelingen - vergroot de kans op rechtsongelijk
heid in ons land en dient derhalve te worden afge
wezen. 
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• 15 Fiscaal beleid 

In samenhang met de uitvoering van de zogehe
ten Contourennota worden de tarieven van de 
loon- en inkomstenbelasting verlaagd. Daarbij 
wordt ernaar gestreefd het hoogste tarief terug te 
brengen naar 60% met aanpassing van de daaron
der liggende tarieven en onder vermindering van 
aftrekfaciliteiten. Verlaging van de hoogste tarie
ven is vooral van belang voor zelfstandige onder
nemers die inkomstenbelastingplichtig zijn. 

De inflatiecorrectie blijft gehandhaafd op 100% 
ter vermijding van sluipende aanscherping van 
de progressie en om reden van billijkheid. Be
staande tijdelijke belastingmaatregelen worden 
ongedaan gemaakt. Nieuwe tijdelijke belasting
maatregelen dienen te worden vermeden. 

De bestrijding van de belastingfraude wordt 
met alle kracht voortgezet. Vereenvoudiging van 
het belastingstelsel en vermindering van de belas
tingdruk worden daarbij als onmisbare schakels 
gezien. Mede ten behoeve van een effectieve frau
debestrijding wordt - met inachtneming van de 
privacy van de burger - het sociaal-fiscaal (Sofi-) 
nummer ingevoerd. 

De tweeverdienersmaatregelen worden herzien 
in het kader van de vereenvoudiging van het be
lastingstelsel. Tevens worden deze maatregelen 
geëvalueerd op hun nadelige effecten voor de 
gelijkberechtiging van man en vrouw, met name 
waar het gaat om de toetreding van de partner op 
de arbeidsmarkt. 

De rechtsbescherming van de belastingplichti
ge wordt verbeterd . Onder andere wordt wettelijk 
geregeld dat op bezwaarschriften binnen drie 
maanden moet worden beslist bij gebreke waar
van in het bezwaar is tegemoet gekomen. Voorts 
wordt met kracht gestreefd naar een betere relatie 
tussen belastingplichtige en fiscus. Onnodige in
menging van de belastingdienst in de persoonlij 
ke levenssfeer van de belastingplichtige wordt 
vermeden. 

De aftrekbaarheid van rente op schulden - in
clusief hypotheekrente - en het huidige systeem 
van de forfaitaire waardebepaling van de woning 
voor de inkomstenbelasting, vermogensbelasting 
en voor de Successiewet blijven onverkort ge
handhaafd. 

Bij achterstand in belastingbetaling is rente ver
schuldigd. Omgekeerd dient op belastingvorde
ringen rente vergoed te worden. 

De aankoop van aandelen wordt fiscaal gesti
muleerd . De dubbele druk van de vennootschaps
belasting en de inkomstenbelasting op uitgedeel
de winsten wordt zoveel mogelijk verminderd. 

Het BTW-tarief zal niet worden geüniformeerd 
zolang de nadelige gevolgen voor delen van het 
bedrijfsleven onvoldoende gecompenseerd wor
den. Wel worden onevenwichtigheden in indeling 
in BTW-tarieven, waardoor concurrentieverhou
dingen worden verstoord en extra administratie 
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en controle bij bedrijfsleven en overheid worden 
veroorzaakt, opgeheven . Het budgettair neutraal 
zijn van het onderbrengen van goederen en dien
sten in het verlaagde BTW-tarief wordt - zonodig 
- opgevangen door verhoging van het tarief. 

Het fiscale winstbegrip wordt aangepast aan de 
bijzondere functie van het ondernemersinkomen 
in midden- en kleinbedrijf. 

Naast het wegnemen van knelpunten bij de 
heffing van vermogensbelasting - met name in 
het geval van het produktief vermogen van de 
eigenaar-directeur - wordt het algemeen gelden
de tarief van deze belasting heroverwogen. 

De herziening van de gemeentelijke onroerend
goed-belasting wordt gericht op een duidelijke, 
objectieve en algemeen geldige waardebepaling 
van het onroerend goed, waarbij niet wordt ge
tornd aan de huidige, wettelijke limieten, en wille
keur en onaanvaardbare tariefsverhogingen zijn 
uitgesloten. Het oppervlaktestelsel dient, als zijn
de strijdig met deze doelstelling, te worden afge
schaft. Een eventuele stelselwijziging dient op
brengstneutraal te worden uitgevoerd. Waar van 
rijkswege belastbare objecten buiten de heffing 
worden gehouden, zoals de 'diplomatieke - vrij 
stelling' neemt de staat de betaling over. 
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V Werk en bedrijf in regio 
en sector 

• 16 Regionaal beleid 

Vanwege de hardnekkig hoge regionale werkloos
heid blijft een actief regionaal sociaal-economisch 
beleid geboden. Dit beleid dient de regionale eco
nomische structuur te versterken en de regionale 
werkgelegenheid te vergroten. 

Bij de besteding van de middelen dient de na
druk gelegd te worden op het uitbouwen en ge
bruikmaken van de sterke punten van de onder 
het regionaal sociaal-economisch beleid vallende 
regio's en grote steden. Daarbij gaat het primaire 
om het versterken van de marktsector. 

Ter stimulering van investeringen ter verbete
ring van het vestigingsklimaat voor bedrijven 
moet het voorwaardenscheppend beleid worden 
gehandhaafd. 

Ter stimulering van uitbreidings- en vernieu
wingsinvesteringen in de marktsector dient de 
investeringspremieregeling (lPR) uitdrukkelijk ge
continueerd te worden . 

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
(ROM's) vervullen een nuttige functie bij het aan
trekken en stimuleren van vooral kleine en mid
delgrote bedrijven. Een grotere zelfstandigheid 
voor de regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
als financieringsinstellingen, waarbij het systeem 
van garantiestelling zou kunnen worden vervan
gen door een systeem van budgettering, verdient 
overweging. 

Het indirecte regionale beleid ten aanzien van 
de noordelijke provincies (lSP, herinrichting veen
kolonieën en studie naar doortrekking van de Fle
volijn). Limburg (PNL). Noord-Brabant, Twente, 
de regio Nijmegen en de grote steden dient op 
basis van de regionale respectievelijk locale werk
loosheidscomponent te worden voortgezet. 

Eerder gedane toezeggingen met betrekking tot 
de spreiding van bestaande rijksdiensten worden 
gestandgedaan . Voor toekomstige spreiding ko
men alleen in aanmerking: nieuwe diensten, dien
sten waarvoor een belangrijke nieuwbouw nodig 
is, en diensten die ingrijpend worden gereorgani
seerd. Rekening zal worden gehouden met de 
belangen van een goede en efficiënte bedrijfsvoe
ring. 

De voor het terugploegprogramma beschikbare 
middelen dienen zoveel mogelijk ingezet te wor
den in het kader van het regionale en grote-ste
den beleid. Zij moeten vooral worden aangewend 
voor structuurversterkende projecten. 
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• 17 Midden- en kleinbedrijf 

Het midden- en kleinbedrijf heeft een belangrijke 
functie voor de welvaart en werkgelegenheid van 
ons land. Het vertegenwoordigt 60% van de werk
gelegenheid in de marktsector en 90% van de 
particuliere bedrijven. Het overheidsbeleid terzake 
dient gericht te zijn op de levensvatbare kleine en 
middelgrote ondernemingen met toekomstper
spectief. Centrale doelstellingen van dit beleid 
zijn de technologische vernieuwing, verdere ar
beidskostenmatiging en verkleining van het bru
to-netto-traject. gezondmaking van de eigen ver
mogensverhoudingen en vermindering van bu
reaucratie en regelgeving. 

Het vernieuwingsbeleid voor de marktsector zal 
ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf spe
ciaal worden afgestemd op de daar bestaande 
behoeften en mogelijkheden door: 

binnen het overheidsaankoopbeleid meer kan
sen te bieden aan het innoverende midden- en 
kleinbedrijf; 
de infrastructuur voor kennis- en technologie
overdracht naar het midden- en kleinbedrijf te 
versterken; 
de informatie en voorlichting over de technolo
gische vernieuwingen en hun toepassingsmo
gelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf
in samenspel met de branche-organisaties - te 
verbeteren en uit te breiden; 
de voorzieningen voor de startende onderne
mer te intensiveren; 
de WIR-kleinschaligheidsvoorziening te hand
haven; 
de INSTIR-regeling beter toepasbaar te maken 
voor het midden- en kleinbedrijf. 

De huidige identiteit van het (detail)handelson
derwijs dient behouden te worden. Het cursorisch 
ondernemersonderwijs wordt kwalitatief verbe
terd en doelmatiger opgezet, de kosten dienen te 
worden gedekt op basis van het profijtbeginsel. 
Met het oog op de snelle technologische ontwik
kelingen worden de om-, bij- en herscholings
voorzieningen voor zowel ondernemers en mee
werkende partners als werknemers in het midden
en kleinbedrijf versterkt. De uitbreiding van het 
leerlingwezen wordt voortgezet. 

De financiële instrumenten, die het bedrijfsle
ven ter beschikking staan, worden beter toeganke
lijk gemaakt voor de ondernemers in het midden
en kleinbedrijf. Dit betreft zowel de zogeheten 
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herstelfinanciering, ontwikkelingskredieten en 
subsidies voor technologisch hoogwaardige pro
jecten als de voorzieningen voor risicodragend 
kapitaal. 

Het fiscale winstbegrip wordt waar nodig aan 
de bijzondere functie van het ondernemersinko
men in het midden- en kleinbedrijf aangepast. De 
ondernemingsvrijstelling in de vermogensbelas
ting wordt aanmerkelijk verbeterd en zo mogelijk 
volledig gemaakt. Er wordt een onderzoek verricht 
naar de mogelijke invoering van een - op vrijwil
lige basis functionerend - 'zelfstandigenstatuut', 
waardoor bestaande fiscale faciliteiten kunnen 
worden ingewisseld tegen regelingen ten behoe
ve van vermogensvorming. In dit kader zal de 
positie van de medewerkende echtgeno(o)t(e) 
moeten worden verbeterd. 

Het overnemen of starten van een bedrijf wordt 
eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijker gemaakt. 
De middelingsregeling, die beoogt de progressie 
in de inkomstenbelasting te matigen bij sterk wis
selende inkomens, wordt voor startende onderne
mers verruimd. De mogelijkheden voor het mid
den- en kleinbedrijf om zich te voorzien van risico
dragend kapitaal worden vergroot. De belasting
heffing - waaronder de successieheffing - bij be
drijfsopvolging wordt verlicht om de bedrijfscon
tinuïteit en de aanwezige werkgelegenheid te 
waarborgen. 

Er wordt een soepel vestigingsbeleid gevoerd 
en de administratieve verplichtingen voor het 
midden- en kleinbedrijf worden sterk vereenvou
digd. Beunhazerij, illegale bedrijfsuitoefening en 
vormen van zwart werken worden tegelijkertijd 
met kracht bestreden. Met name de Drank- en 
Horecawet wordt in dit kader aangepast. De onei
genlijke concurrentie van organisaties zonder 
winstoogmerk, waaronder begrepen overheidsin
stellingen, wordt tegengegaan. Het verschijnsel 
van deprivatisering wordt ontmoedigd door te 
bepalen dat bij de prijsstelling van overheidsdien
sten, die in concurrentie staan met het particuliere 
bedrijfsleven, gerekend moet worden met een 
opslag ter grootte van de voor de particuliere 
diensten geldende BTW. 

Er wordt een vrij prijsbeleid gevoerd, waarbij 
minimumprijzen en verticale prijsbinding bij hoge 
uitzondering worden toegestaan. 

De overheid neemt maatregelen ter bevorde
ring van de veiligheid van persoon en goed in het 
midden- en kleinbedrijf. Deze worden met name 
gericht op het tegengaan van winkeldiefstal. 

De specifieke exportmogelijkheden van het 
midden- en kleinbedrijf dienen - vooral via gene
rieke fiscale instrumenten - beter te worden be
nut, met name gaat daarvoor de aandacht uit naar 
uitbreiding van belastingvrije reservering in een 
voorziening ten behoeve van assurantie eigen 
risico. De gebundelde exportbevordering van klei
ne en middelgrote bedrijven krijgt meer aandacht. 
Gezien de ervaring met kleinschalige projecten 
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wordt aan het Nederlandse midden- en kleinbe
drijf in het kader van de ontwikkelingssamenwer
king een actievere rol toebedeeld. 

Nederland maakt zich sterk voor de aanwijzing 
van een EG-commissaris, die specifiek belast 
wordt met het integratiebeleid ten behoeve van 
het midden- en kleinbedrijf in de EG. 

De overheid schept de randvoorwaarden om de 
doelstellingen van meer groei en werkgelegen
heid in het midden- en kleinbedrijf waar te maken. 
Binnen die randvoorwaarden wordt ernaar ge
streefd de eigen beleidsruimte voor de privaat
rechtelijke organisaties in het midden- en kleinbe
drijf bij het arbeidsmarkt-, arbeidsvoorzieningen
en arbeidsomstandighedenbeleid te vergroten. 
Daartoe zet de overheid zich in voor een goede 
communicatie over en weer met de betrokken 
organisaties. 

• 18 land- en tuinbouw, visserij 

De land- en tuinbouw staat in de komende jaren 
zowel wat de technologische ontwikkeling als de 
ontwikkeling der markten betreft voor belangrijke 
veranderingen. De belangrijkste elementen bin
nen deze veranderingen zijn: 

nieuwe technieken leiden tot verdere produkti
viteitsstijging en toename van het totale op
brengstvolume; 

- voor de belangrijke produkten zal de groei van 
de koopkrachtige vraag beperkt zijn; 
grote afhankelijkheid van export bij toenemen
de buitenlandse concurrentie; 
milieu-aspecten stellen grenzen aan de be
drijfsvoering; 
er is sprake van een toenemende druk om 
werkzaam te zijn in de agrarische sector; 
het belang van de aan de landbouwproduktie 
gekoppelde werkgelegenheid in de toenemen
de, verwerkende en dienstverlenende sectoren 
neemt relatief toe. 

Bij de beoordeling van bovengenoemde uit
gangssituatie dient de overheid een voorwaar
denscheppend beleid te ontwikkelen, waarbinnen 
de zelfstandige, goedlopende bedrijven zich naar 
eigen keuze en in aansluiting op de technologi
sche en economische ontwikkeling kunnen ont
plooien. Introductie van een vestigingsregeling 
voor land- en tuinbouwbedrijven wordt in princi
pe afgewezen. 

Op Europees niveau dient Nederland zich, mede 
ten dienste van het eigen nationale belang, krach
tig in te zetten voor aanpassing van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid aan economische 
realiteiten. Het bestaan van een gemeenschappe
lijke markt zonder grensbelemmeringen is voor 
de Nederlandse land- en tuinbouw van het groot
ste belang. 

In verband met de toenemende discrepantie 
tussen produktie en afzetmogelijkheden voor pro
dukten zoals granen, melk en suiker, is het voor 
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de agrarische sector van belang dat het onderzoek 
naar de teelt van commercieel aantrekkelijke nieu
we gewassen wordt geïntensiveerd. De ontwikke
ling van de produktie van plantaardig eiwit komt 
daarbij het eerst in aanmerking. Ook de stimule
ring van de aanwending van meer cultuurgrond 
voor de commerciële houtproduktie verdient aan
beveling. Bij het functie die het bos heeft voor 
natuur, recreatie en het landschap moet de hou
tafzet de bosbouw minder afhankelijk maken van 
overheidssteun . 

Een systeem waarbij de produktie over de be
staande bedrijven wordt verdeeld via een quota
stelsel wordt afgewezen. Bij structurele oneven
wichtigheid tussen de vraag- en aanbodverhou
dingen 'kan niet aan diep ingrijpende maatregelen 
ontkomen worden. Een quotastelsel is onder 
voorwaarde van praktische uitvoerbaarheid als 
tijdelijke maatregel te accepteren indien in de uit
wisselbaarheid van de quota wordt voorzien. Pro
duktiestructuur bevriezende effecten kunnen op 
deze wijze nog enigszins worden beperkt. De hui
dige quotaregeling in de zuivelsector dient dan 
ook zo snel mogelijk in deze richting te worden 
gewijzigd . 

Verschuivingen naar andere produkties dienen 
vooral te worden bevorderd door een meer sa
menhangend EG-markt- en prijsbeleid; een en 
ander in relatie tot de prijsvorming op de wereld
markt. Aan de medeverantwoordelijkheid van de 
betrokken sector zal niet te ontkomen zijn. Het 
systeem van exportrestituties blijft voorshands 
van groot belang voor onze nationale concurren
tiepositie en voor de werkgelegenheid op het plat
teland. Bij de besluitvorming dient mede in be
schouwing te worden genomen dat de Europese 
consument een zeer gevarieerd voedselpakket 
wordt aangeboden tegen redelijke prijzen. 

In zijn algemeenheid dient bevorderd te worden 
dat de Europese landbouw door een samenhan
gend structuurbeleid in staat wordt gesteld onder 
zo gunstig mogelijke produktieomstandigheden 
te produceren (specialisatiebeginsell. In het kader 
van de problematiek van de niet-levensvatbare 
bedrijven dient een nieuw aanvullend gemeen
schappelijk sociaal beleid gevoerd te worden. In 
het algemeen dient een duidelijker scheiding te 
worden aangebracht tussen het EG-landbouwbe
leid en sociale beleidsmaatregelen. 

Grote prioriteit binnen het nationaal landbouw
beleid dient in de komende periode gegeven te 
worden aan een verdere verbetering van de pro
duktiestructuren . Met name met het oog op de 
concurrentiepositie dient de produktie plaats te 
vinden op bedrijfseconomisch goed geleide be
drijven . 

De factor ondernemerschap dient, onder de 
eerste verantwoordelijkheid van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij , via het instrumenta
rium van onderwijs, voorlichting en onderzoek, 
voortdurend gestimuleerd te worden. Extra aan-
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dacht dient besteed te worden aan de financie
ringsaspecten van de land- en tuinbouwbedrijven, 
met name in het kader van de bedrijfsopvolging. 
Een betere aansluiting van de fiscale wetgeving 
bij de functies van inkomen en vermogen van 
zelfstandigen is daarbij noodzakelijk. 

Bij de ontwikkeling van oplossingen rondom de 
problemen van de relatie tot natuur, landschap en 
milieu, evenals het welzijn der dieren, dient in de 
noodzakelijke regelgeving voldoende ruimte inge
bouwd te worden voor het ontplooien van particu
lier initiatief. Continuïteit van de produktiemoge
lijkheden en het beperken en zo mogelijk voorko
men van onherstelbare schade aan de bodem 
dienen als leidraad te gelden voor een evenwich
tige afweging tussen de belangen van de verschil
lende betrokkenen. De regelgeving dient, in het 
bijzonder ten aanzien van het welzijn der dieren, 
in de pas te lopen met die van onze EG-partners. 

Het vraagstuk van de mestoverschotten wordt 
krachtig aangepakt. Uiteindelijk doel is het voor
komen van milieuproblemen, zoals de verontrei
niging van bodem en drinkwater. Daartoe wordt 
het onderzoek bevorderd naar andere - in over
eenstemming met de eisen van natuur en milieu 
zijnde - methoden van mestverwerking. In over
leg tussen overheid en bedrijfsleven wordt geko
men tot normen die zowel voor land- en tuinbouw 
als voor natuur en milieu hanteerbaar zijn. Mest
banken zullen van voldoende faciliteiten worden 
voorzien om dierlijke mest optimaal over Neder
land te spreiden. 

De in gang gezette deregulering dient met name 
in de land- en tuinbouw in sterke mate voortgezet 
te worden. Invoering van de Wet Agrarisch 
Grondverkeer of van een vestigingswetgeving 
wordt daarom afgewezen. Een centraal geleid 
bedrijfsontwikkelingsbeleid dient vermeden te 
worden. Bovendien vereist de versterking van de 
concurrentiepositie van de agrarische handel en 
industrie, naast deregulering, beperking van de 
keuringskosten ten laste van het bedrijfsleven. 

Bij het nemen van maatregelen gericht op 
vangstbeperking spelen naast de biologische 
overwegingen ook de belangen van producenten 
en consumenten een rol. 

Bij beschermende maatregelen zal aan de visse
rij voor menselijke consumptie voorrang worden 
gegeven boven die voor de vismeelindustrie . 
De zogenaamde bijvangstregeling dient strikter te 
worden geformuleerd en gecontroleerd. 

Vangstbeperkende maatregelen en een veil
plicht zijn alleen aanvaardbaar in EG-verband met 
de garantie dat in alle lidstaten dezelfde toepas
sing, controle en sancties zullen gelden. Op grond 
van ervaringscijfers dient een jaarlijkse correctie 
op de quotering plaats te vinden . 

Het visserijbeleid mag specifieke nationale vis
serijproblemen, zoals de garnalenvisserij. niet 
veronachtzamen. Tevens dient de bereikbaarheid 
van de visserij havens de volle aandacht te krijgen. 
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van de visserij havens de volle aandacht te krijgen. 
De rechtszekerheid van de visser in de kust- en 

binnenwateren dient te worden vergroot. De be
langen van de beroepsbinnenvisserij enerzijds en 
de sportvissers anderzijds verdienen voortduren
de en zorgvuldige zorg . 

De groeiende bewustwording van de mens voor 
de rechten van ander leven vergt rechtsvoorzie
ningen ter bescherming en bevordering van het 
welzijn van dieren . De toename van de aantallen 
van vee en huisdieren ve reist ook dat houders of 
bezitters hun verantwoordelijkheid nakomen. 
Evenzo dienen onze fauna en flora te worden be
schermd, niet alleen door een krachtiger bestrij
ding van het stropen, doch evenzeer door het 
tegengaan van vernieling. Het beleid zal mede 
gericht zijn op het bevorderen van internationale 
acties in dezelfde zin . Een totaal verbod op de 
commerciële walvis- en zeehondenvangst maakt 
daar deel van uit. 

• 19 Verkeer en vervoer 

De keuzevrijheid bij wonen, werken en recreëren 
brengt met zich mee, dat burgers vrij dienen te 
zijn in de keuze van vervoermiddel. Het openbaar 
vervoer moet tegen een redelijke eigen bijdrage 
een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto. 
Taxivervoer kan daarbij een goede aanvulling zijn . 

Het openbaar vervoer, het particulier vervoer 
en het parkeren in de steden zijn onderdeel van 
één samenhangend beleid . Het gebruik van het 
openbaar vervoer moet worden bevorderd door 
verbetering van de kwaliteit van de diensten . Een 
vlotte afwikkeling van het wegverkeer dient te 
worden nagestreefd: het toepassen van groene 
golven en nieuwe regelsystemen kan hieraan bij
dragen . Ook het beheer van het streekvervoer 
dient zoveel mogelijk te worden gedecentrali 
seerd. Exploitatie van de NS-nevenlijnen en het 
streekvervoer wordt bedrijfsmatig geïntegreerd. 

Onderhoud en bouw van goede en veilige we
gen blijft van belang voor de verkeersveiligheid, 
versterking van economische structuur en de ver
betering van de woonomgeving , alsmede voor de 
ontsluiting van achter achtergebleven streken . De 
aandacht moet vooral gericht zijn op opheffing 
van knelpunten en op de verbetering van bestaan
de verbindingen . De aanleg van nieuwe wegvak
ken blijft beperkt. Gezien het belang voor de indi
viduele bewegingsvrijheid en de afwikkeling van 
het goederenvervoer moet de overheid de finan
ciering van de infrastructuur waarborgen. 

Het aanbrengen van verkeersbeheersingssyste
men kan het aanleggen van nieuwe wegen over
bodig maken en komt de verkeersveiligheid op de 
wegen ten goede. Dit moet krachtig bevorderd 
worden. 

Binnen het personenvervoer dient een reële 
keuze mogelijk te zijn tussen auto, taxi, openbaar 
vervoer en fiets. Met name in de stedelijke gebie-
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den moet gezorgd worden voor kwalitatief goed 
openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen, 
maar ook voor goede parkeervoorzieningen voor 
bezoekers en beroepsmatig vervoer voor het be
reiken van winkels en kantoren. In de landelijke 
gebieden is voor de auto een belangrijke rol weg
gelegd. In verblijfsgebieden dient de doorstro
ming ondergeschikt te zijn aan de leefbaarheid. 

Vergunningen dienen afgegeven te worden aan 
ieder die aan vakbekwaamheidseisen voldoet. 
Ook voor materiaal moet veiligheid het uitgangs
punt zijn . Voor het overige moet vrijheid van toe
lating tot de markt alsmede vrijheid van dienstver
lening nationaal en internationaal het uitgangs
punt zijn. 

De verdere ontwikkeling van een goed uitgerust 
transportsysteem ten behoeve van het beroeps
goederenvervoer moet hoge voorrang hebben . 
De vrije keuze van vervoers- en verladingsmoge
lijkheid dient onverkort te worden gehandhaafd . 

Voor concurrerende dienstverlening is een ei
gen zee- en binnenvaartvloot zonder overcapaci 
teit nodig. 
Saneringsprogramma's dienen met kracht en 
voortvarendheid uitgevoerd te worden. In interna
tionaal verband dient protectionisme te worden 
bestreden . 

Liberalisatie van nationaal en internationaal 
luchtvaartbeleid wordt met kracht nagestreefd. 
De mogelijkheden van die regionale vliegvelden 
die een belangrijke functie in de vervoersinfra
structuur hebben, zullen verder worden verbe
terd . 

Conform de uitspraak van het Europees Ge
rechtshof dient nu spoedig een Europees ver
voersbeleid van de grond te komen ; de opheffing 
van de contingentering bij het goederenvervoer 
over de weg moet worden nagestreefd. 

Er dient een samenhangend verkeersveilig
heidsbeleid te worden ontwikkeld. Goede voorzie
ningen voor voetgangers en fietsers zijn daarbij 
van groot belang. De rijksoverheid zal een regio
nalisatie van het verkeersveiligheidsbeleid bevor
deren . Aanpassing van o.a. de maximum snelhe
den in Nederland aan de geldende verkeersregels 
in de ons omringende landen wordt nagestreefd. 
Waar mogelijk dienen de snelheidsbeperkingen 
op de autowegen te worden gewijzigd in een sys
teem van adviessnelheden . 

Het streven naar de realisering van een vaste 
oeververbinding over de Westerschelde zal wor
den voortgezet. De rijksoverheid draagt verant
woordelijkheid voor het doen onderhouden van 
goede verbindingen tussen de (Wadden)eilanden 
en het vasteland. 

De aandacht voor het spoorwegnet mag niet 
verslappen. Noodzakelijke verbeteringen aan het 
spoorwegnet moeten voortvarend worden uitge
voerd . Prioriteit dient te worden gegeven aan het 
opheffen van knelpunten. 
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• 20 Energie 

Het energiebeleid moet zodanig zijn, dat alle mo
gelijkheden om in de energiebehoefte van indivi
du en samenleving te voorzien, op hun merites 
worden bekeken, zonder dat bij voorbaat bepaal
de vormen worden uitgesloten. Alleen economi
sche, veiligheids- en milieu-aspecten mogen een 
rol spelen. 

De inspanning op het gebied van de energiebe
sparing dient met de nodige voortvarendheid te 
worden gecontinueerd. Woning isolatie, en andere 
energiebesparende maatregelen in de woning
sfeer, ten behoeve van zowel huurders als eige
naar-bewoners, moeten met kracht worden 
bevorderd. Consequenties van het energiebespa
ringsbeleid zijn o.a. aanpassing van juridische en 
subsidievoorschriften die activiteiten op dit ge
bied belemmeren. 

Het beleid op middellange en lange termijn 
dient gericht te zijn op het inzetten van verschil
lende typen primaire energiedragers. De Neder
landse samenleving kan zich niet veroorlogen 
afhankelijk te zijn van de invoer van slechts een of 
twee energiedragers. Naast kolen en olie dient 
kernenergie - ervan uitgaande dat een oplossing 
voor het gecontroleerd bewaren van het kernsplij
tingsafval wordt gevonden - een onderdeel te 
vormen van het diversificatiebeleid. In de komen
de kabinetsperiode zal met de bouw van in elk 
geval twee nieuwe kerncentrales een aanvang 
worden gemaakt, onder voorwaarde dat zeker
heid bestaat over milieuhygiënisch verantwoorde 
opslag en verwerking van het vrijkomende kern
splijtingsafval. 

De ontwikkeling van zuiniger verbrandingsin
stallaties, het benutten van afvalwarmte, alsmede 
zuinig energiegebruik moeten worden bevorderd. 
In de eerste plaats ligt hier een taak voor het par
ticulier initiatief. Daar waar impulsen nodig zijn, 
moet de overheid tijdelijk een stimulerende voor
trekkersrol vervullen. 
Toepassing van wind- en zonne-energie zal in de 
komende jaren nog geen grootschalige toepas
sing vinden met name door de hoge kosten en de 
lage beschikbaarheid; kleinschalige toepassing 
dient echter bevorderd te worden. 

Hoge prioriteit moet worden gegeven aan natio
nale en internationale onderzoekprogramma's, 
teneinde de negatieve effecten van energiepro
duktie voor het milieu nauwkeurig vast te stellen 
en de meest rendabele maatregelen te ontwikke
len om deze risico's het hoofd te bieden. De uit
stoot van stikstof- en zwaveloxyden is een ernsti
ge zaak en dient zoveel mogelijk voorkomen te 
worden. Bij de te treffen maatregelen moet de 
prijs van de bestrijdingsmaatregelen afgewogen 
worden tegen het effect van de maatregelen. Het 
formuleren van beleidsmaatregelen in internatio
naal verband is noodzakelijk. 
Het zal lagere overheden worden verboden - me-
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de met het oog op een verbetering van de concur
rentiepositie van het bedrijfsleven - winstneming 
te plegen uit het eigen energiebedrijf. 

Er dienen op het algemene publiek gerichte 
voorlichtingsprogramma's te zijn, opdat meer 
inzicht ontstaat in de gevolgen van de energiepro
duktie voor de gezondheid van mens en milieu. 
Dit zelfde geldt ten aanzien van de gevolgen van 
de opslag van laag-, middel- en hoogradioactief 
afval. 

De prijsstelling van energie en met name geldt 
dit voor de kosten- en tariefstructuur in de elektri
citeitssector, dient zodanig te zijn dat het Neder
landse bedrijfsleven concurrerend met het buiten
land kan blijven produceren. 

• 21 Consumentenbeleid 

Het consumentenbeleid wordt vooral gericht op 
betere informatieverschaffing, voorlichting en 
bewustmaking van de gevolgen van de consump
tie. Gezien de noodzaak tot terughoudendheid 
met regelgeving wordt in principe steeds de voor
keur gegeven aan zelfregulering door overleg tus
sen de organisaties van consumenten en produ
ceten onderling boven nieuwe wettelijke regule
ringen en voorschriften van de overheid. Voorts 
dient aan het initiëren van al dan niet wettelijke 
reguleringen een afweging van vermoedelijke 
kosten en baten vooraf te gaan. Ook dat is in het 
belang van de consument als belastingplichtige. 
In het licht van het bovenstaande dient de Waren
wet te worden aangepast, waarbij tevens een 
splitsing moet worden tot stand gebracht in een 
levensmiddelen- en een overige-warengedeelte. 

Het is in het belang van de consument dat: 
zijn koopkracht door belasting- en premiever
mindering wordt gewaarborgd en zo mogelijk 
wordt verbeterd; 
de geldontwaarding zo laag mogelijk wordt 
gehouden en de overheidstarieven en retribu
ties niet sneller stijgen dan de geldontwaar
ding; 
de {prijs)concurrentie tussen de producenten 
optimaal is en monopolieposities worden ver
meden; 
de moderne communicatiemiddelen worden 
ingeschakeld voor algemene en specifieke 
consu mentenvoorl ichti ng; 
de Winkelsluitingswet wordt versoepeld en 
ruimere mogelijkheden tot openstelling biedt. 

De keuzevrijheid van de consument dient te 
allen tijde zo goed mogelijk te worden gewaar
borgd. Aan die keuzevrijheid kunnen alleen gren
zen worden gesteld in het belang van de openbare 
orde, de volksgezondheid en de kosten van de 
volksgezondheid. 

Teneinde een bewust consumentengedrag te 
stimuleren wordt de voorlichting over het opzet
ten van en het omgaan met het huishoudbudget 
bevorderd. 
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Het gebruik van voor de gezondheid schadelijke 
stoffen dient te worden voorkomen . Kleur- en 
smaakstoffen, conserveringsmiddelen en verpak
kingsmiddelen worden pas toegelaten, nadat is 
aangetoond dat ze geen directe of indirecte scha
delijke effecten voor de gezondheid kunnen heb
ben. Reeds in omloop zijnde produkten, die scha
de berokkenen aan de gezondheid van de consu
ment, dienen te worden verbeterd of anders te 
worden verboden. 

Sommige produkten, waaronder in het bijzon
der schoonmaakmiddelen en medicijnen, leveren 
gevaren op als zij niet overeenkomstig hun be
stemming worden gebruikt. Voorschriften met 
betrekking tot veiligheidssluitingen, bijzondere 
verpakkingen en duidelijke aanduidingen moeten 
die risico's zoveel mogelijk uitsluiten . 

Voorschriften met betrekking tot de technische 
inrichting van huishoudelijke apparaten en op het 
gebied van het gebruik van materialen en kleur
stoffen, alsmede van de vormgeving van speel 
goed zullen een belangrijke bijdrage kunnen leve
ren aan het voorkomen van ongelukken binnens
huis. 

Initiatieven die ertoe leiden dat in de EG maatre
gelen worden getroffen tot versterking van de 
positie van de consument - zoals het door de 
Europese Commissie voorgestelde informatiesys
teem voor gevaarlijke produkten en de regeling 
van de produktaansprakelijkheid - worden onder
steund. 

Op de overheid rust de taak de veiligheid en de 
gezondheid van de consument zoveel mogelijk te 
beschermen. Zij dient evenzeer zijn rechtspositie 
te versterken . Hij mag niet het slachtoffer worden 
van misleiding. 
Voldoende informatie moet hem in staat stellen 
in vrijheid zijn beslissingen te nemen. 

Een wettelijke regeling van de standaardcon
tracten dient de consument te beschermen tegen 
voor hem bezwarende voorwaarden, die voort
vloeien uit een door hem aangegane verbintenis 
en die hij bij het aangaan daarvan niet kende, 
omdat zij niet uitdrukkelijk onder zijn aandacht 
zijn gebracht. 

Om teveel regulering te vermijden wordt ge
streefd naar intensivering van het overleg tussen 
de vertegenwoordigende consumenten- en pro
ducentenorganisaties, uitmondend in gedragsco
des en in afspraken tussen partijen . 

In overleg met de betrokken organisaties van 
het bedrijfsleven en met de consumentenorgani
saties wordt gestreefd naar de oprichting van een 
bureau voor eerlijke handelspraktijken, dat tot 
taak krijgt het uitwerken van gedragscodes voor 
de verschillende branches op het gebied van de 
levering van produkten of de verlening van dien
sten, waar deze nog niet tussen leveranciers van 
produkten of diensten en hun consumenten zijn 
tot stand gekomen. 

De benadeelde consument dient op eenvoudige 
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en weinig kostbare wijze zijn recht te kunnen vin
den . Daarom moet er zo spoedig mogelijk een 
vereenvoudigde kantongerechtsprocedure voor 
consumentenaangelegenheden komen . Voorts 
wordt de instelling van branche-geschillencom
missies bevorderd. 
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• 22 Ruimtelijke ordening 

Nederland is een dichtbevolkt land in een dichtbe
volkt deel van Europa. Het heeft op dezelfde plaats 
waar waterwegen en havengebonden industrieën 
elkaar vinden zeer vruchtbare grond . Onmisbaar 
is dus een beleid dat deze belangen niet alleen 
met elkaar verenigt, maar daarbij ook een integra
tie tot stand brengt met de behoefte aan recreatie, 
met de eisen van leefbaarheid, van milieu en na
tuur, in plaats van het strikt scheiden daarvan; 
een beleid dat niet alles wenst te regelen, maar 
ook zijn beperkingen kent. 

Een liberaal ruimtelijk beleid is een terughou
dend beleid, dat ook voor de toekomst nog zoveel 
mogelijk keuzemogelijkheden laat bestaan, en 
binnen gekozen bestemmingen ook op korte ter
mijn keuzemogelijkheden voor de burger open
houdt. Deze terughoudendheid geldt evenzeer 
voor de overheid bij het verwerven van cultuur
gronden ten behoeve van het inrichten van na
tuurgebieden. 

De ontwikkeling van het ruimtelijk beleid dient 
met kracht te worden voortgezet als het gaat om 
het voorkomen van de suburbanisatie van open 
ruimten, het bevorderen van en inhoud geven 
aan bufferzones, het versterken van behoud en 
herstel van waardevolle gebieden, zoals Wadden
zee, het Groene Hart, de Veluwe, etc. Publieks
voorlichting dient hierbij een stimulerende rol te 
vervullen. 

De maatschappelijke kwaliteit van het stedelijk 
gebied dient bevorderd te worden door: 

het versterken van het accent op de stadsver
nieuwing, onder meer met het oog op het her
stel van een evenwichtige samenstelling van 
de stedelijke bevolking; 
optimaal benutten van de beschikbare ruimte, 
o.a. door verdichting en door herstructurering 
van verouderde bedrijfsterreinen met behoud 
of verbetering van de bestaande stedebouw
kundige structuur en de kwaliteit van leefmi
lieu en in samenspraak met de bevolking ten
einde wonen, werken en recreëren in een ge
bied daadwerkelijk mogelijk te maken; 
het behouden van de oorspronkelijke structuur 
van de binnenstad naast herstel van panden 
met monumentale en beeldbepalende waarde 
alsmede de bouw van nieuwe panden in goede 
harmonie met de omgeving. 
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Onze omgeving 

De kwalitatieve invulling van het landelijk beleid 
en de maatschappelijke aanvaardbaarheid dient 
bevorderd te worden door het stimuleren van de 
totstandkoming van bestemmingsplannen voor 
het buitengebied en het saneren en qua uitvoe
ring versterken van het beschikbare instrumenta
rium. 

Meer aandacht zal moeten worden besteed aan 
de relatie tussen milieu, ruimtelijke ordening, na
tuurbescherming, landbouw en landschapsbouw. 

De dereguleringsmogelijkheden, die ontstaan 
zijn door de wijziging van de Wet op de Ruimtelij
ke Ordening, dienen geëffectueerd te worden 
door het aanpassen van gemeentelijke bestem
mingsplannen, en door het waarborgen van een 
maatschappelijk aanvaardbare lengte van besluit
vormingsprocedures over plannen. Provinciale 
plannen moeten gemeenten ruimte laten voor het 
voeren van een eigen woningbouwbeleid . 

De woningbouw wordt zoveel mogelijk daar 
gerealiseerd waar de behoefte zich doet gevoelen. 
Dit kan inhouden het stedebouwkundig verdich
ten van steden, maar ook het bieden van meer 
bouwmogelijkheden aan kleine gemeenten. Sub
urbanisatie wordt als minder gewenst verschijn
sel zoveel mogelijk vermeden door het aantrekke
lijk maken van stedelijke gebieden. Groeikernen 
en -steden, die een belangrijke bijdrage leveren 
C.q. leverden aan het tegengaan van het verschijn
sel suburbanisatie, worden in staat gesteld de 
hen opgedragen taak op verantwoorde wijze af te 
ronden. Rijk en provincie hebben hierin gezamen
lijke verantwoordelijkheid. 

De leefbaarheid van kleine kernen dient ge
handhaafd en verbeterd te worden. Van belang is 
hierbij het scheppen van mogelijkheden tot 
nieuwbouw maar ook voor renovatie van oude 
woningen, onder gelijktijdige waarborging van 
de belangen van natuurbehoud en land- en tuin
bouw. Het verstedelijkingsbeleid mag niet ontaar
den in het eenzijdig aan banden leggen van de 
uitbreiding van kleine kernen. 

Bezwaar- en beroepsprocedures moeten onder 
stringente voorwaarden aan kortere, strikte ter
mijnen worden gebonden om tot spoedige eind
beslissingen te komen. De Raad van State wordt 
zodanig geëquipeerd, dat verkorte beroepstermij
nen kunnen worden gerealiseerd. Verdergaande 
mogelijkheden tot vereenvoudiging en beperking 
van procedures dienen te worden onderzocht. 
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De regeling van planschade moet worden ver
beterd . Door planolog ische maatregelen veroor
zaakte, duidelijk aantoonbare schade, dient op 
financiële basis te worden vergoed. 

Rechtstreeks overleg aan weerszijden van de 
landsgrenzen en overleg in de organen van de EG 
moeten worden bevorderd om een goed grens
overschrijdend en Europees ruimtelijk beleid tot 
stand te brengen . Nederland dient daarbij de no
dige initiatieven te ontwikkelen . 

Het programma van dijkverhogingen wordt uit
gevoerd in het belang van de veiligheid en met 
inachtneming van landschappelijke belangen . 
Landaanwinningsprojecten verdienen een posi
tieve benadering vanuit een lange-termijnvisie. 

De plannen voor een kustlokatie tussen Den 
Haag en Hoek van Holland, het project-Waterman, 
worden onder meer getoetst op ruimtelijke, mi
lieuhygiënische, natuurwetenschappelijke en ver
keerskundige wenselijkheid en haalbaarheid en 
bij een positieve conclusie uitgevoerd. De finan
ciering wordt geregeld in samenwerking met het 
bedrijfsleven onder door de overheid te stellen 
voorwaarden . 

Inpoldering van de Markerwaard wordt niet 
zonder meer afgewezen, indien de multifunctione
le wenselijkheid daartoe bestaat en private finan
ciering mogelijk is. 

De Wet op de Waterhuishouding dient het kader 
te bieden voor een planmatige aanpak; de toene
mende behoefte aan zoet water maakt een snelle 
totstandkoming noodzakelijk. 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening dient na de 
wijziging van 1985 te worden geëvalueerd op haar 
praktische uitvoerbaarheid en zonodig te worden 
aangepast. 
Ruimtelijke ordening - als instrument tot inrich
ting van de ruimte - dient een sterker accent te 
leggen op het scheppen van voorwaarden voor 
het economisch en maatschappelijk functioneren , 
met name ten aanzien van aanstaande ontwikke
lingen op het gebied van de telecommunicatie . 

• 23 Milieubeleid 

Een gezond leefmilieu is voorwaarde voor het 
welzijn en de ontplooiing van de mens. Aantas
ting van dit milieu, het optreden van milieuveront
reiniging en het bederf van natuur en landschap 
betekenen minder mogelijkheden om aan die 
voorwaarde te voldoen. Bestrijding van de ver
schijnselen van verontreiniging en bederf laat 
zich niet door de vrije markt reguleren. De over
heid dient derhalve de voorwaarden te scheppen 
waaronder milieubederf en -aantasting kan wor
den voorkomen . Dit beleid moet gericht zijn op 
het zoveel mogelijk inpassen van het menselijk 
handelen in het stelsel van natuurlijke kringlopen. 

Het milieu is niet alleen dienstbaar aan de mens 
van nu, maar dient ook in stand te worden gehou-
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den voor toekomstige generaties. Het vraagt een 
streven naar een nieuw evenwicht, dat tot stand 
moet worden gebracht tussen datgene wat ecolo
gisch noodzakelijk en datgene wat economisch 
mogelijk is. In totaliteit mag het milieu niet verder 
worden aangetast, integendeel, bij voortduring 
moet gestreefd worden naar verbeterde milieu
omstandigheden. Nagestreefd moet worden dat 
in de komende twintig jaar, gerekend vanaf 1985, 
de omvang van de milieuvervuiling wordt terug 
gebracht tot een niet-schadelijk niveau. 

Omdat de zorg voor het milieu een gezamenlij
ke verantwoordelijkheid is, dient milieubeleid zich 
te richten op de actieve medewerking van indivi
duele burgers, bedrijven en instellingen. In sa
menwerking met alle betrokkenen dient de voor
lichting over de milieuproblematiek te worden 
verbreed en geïntensiveerd . Mental iteitsombui
g ing ten aanzien van onze gedragingen met be
trekking tot natuur en milieu dient daarbij het doel 
te zijn. 

Milieubeleid is grenzenstellend, voorwaar
denopleggend en mogelijkhedenscheppend . Dit 
houdt in een selectief beleid bij vestiging van 
nieuwe bedrijven, het saneren van vervuilende 
bedrijven en het bevorderen van de technieken 
die de vervuiling tegengaan. Dit vereist ook het 
financieel stimuleren van de ontwikkeling van 
schone technieken en van de toepassing van mi
lieuvriendelijke procédees. 

Bij de ontwikkeling van een economisch beleid 
moet rekening gehouden worden met de eisen 
die het milieubeleid stelt. De uitbouwen aanpas
sing van de milieuvoorschriften dient de industrie 
gelegenheid te geven op intensieve en creatieve 
wijze nieuwe, minder vervuilende processen te 
ontwikkelen . Om eventuele negatieve gevolgen 
in financieel opzicht voor individuele bedrijven -
vooral in de aanloopfase - tijdelijk op te vangen, 
en daarmede de bestaanszekerheid te vergroten, 
moeten tijdelijke financiële steunmaatregelen mo
gelijk zijn. 

Bij de stimulering van economische bedrijvig
heid dient in milieuhygiënisch opzicht een preven
tief beleid gevoerd te worden, opdat kostbare 
saneringen van vervuilde situaties later voorko
men kunnen worden. Een werkelijk preventief 
milieubeleid dient gebaseerd te zijn op welbegre
pen eigen verantwoordelijkheid van de burger, 
het bedrijf of de instelling. Zij dient tot stand te 
komen door het bevorderen van op preventieve 
afweging gerichte regelgeving en daarmee sa
menhangende voorlichting. 

Milieurisico's - hoewel te aanvaarden als een 
gegevenheid van een geïndustrialiseerde maat
schappij - dienen gelimiteerd en beheerst te wor
den door : 

vaststellen en hanteren van - waar mogelijk 
internationale - normen voor uitworpniveaus, 
milieukwaliteit en externe veiligheidsvoor
waarden ; 
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uitvoeren van gerichte risico-evaluaties en mi
I ieu-effectrappo rtages; 
opstellen en het toepassen van criteria voor 
isolatiebeheersing en controle bij de opslag 
van gevaarlijke afvalstoffen; 
registratie van de uitstoot van milieugevaarlij
ke stoffen. 

Naast het bevorderen van schone technolo
gieën dient aan de produktie van milieubescher
mende apparatuur geconcentreerde aandacht te 
worden gegeven, en de mogelijkheden van onze 
industrieel-technische kennis en ervaring dienen 
te worden benut. Voor het overige dient de bestrij
ding van ontstane vervuiling (al of niet noodzake
lijk) zo dicht mogelijk bij de bron te geschieden. 

De verdere uitbouw van de Wet algemene bepa
lingen milieuhygiëne tot een milieukaderwet 
wordt versneld tot uitvoering gebracht. Die wet
geving paart praktijkgerichtheid, uitvoerbaarheid 
en controleerbaarheid aan betaaibaarheid. 
Er komt een wettelijke koppeling van milieuwet
geving aan het verlenen van bouwvergunningen. 
Bezwaar- en beroepsprocedures moeten aan kor
tere, strikte termijnen worden gebonden. 

Speciale aandacht dient te worden geschonken 
aan een effectieve en efficiënte aanpak van grote 
en dreigende milieuvraagstukken als: 

verzuring van lucht, water en bodem; 
de vermesting van bodem en van grond- en 
oppervlaktewater; 
verspreiding van milieugevaarlijke stoffen; 
bodemverontreiniging; 
aan de toenemende onderwaterbodemvervuI
ling dient een halt te worden toegeroepen. 
Met kracht moet worden gestreefd naar oplos
singen voor deze vervuiling en naar een sane
ringsprogramma. 

Strikte voorwaarden moeten worden gesteld 
bij het verlenen van vergunningen voor het lozen 
en storten van milieuschadelijk afval. Handhaving 
van bestaande regelgeving vooral op het gebied 
van (chemische) afvalverwijdering geldt als een 
eerste prioriteit; op overtreding dienen zware 
straffen te worden gesteld. Zonodig dient extra 
mankracht ingezet te worden voor het realiseren 
van deze doelstellingen. Het beginsel van schuld
aansprakelijkheid ten aanzien van handelingen 
die het milieu kunnen verontreinigen of aantas
ten, daarbij onverlet latende de beginselen van 
causaliteit en relativiteit, wordt in de wet vastge
legd. 

Recycling van afval en het zuiniger gebruik van 
grondstoffen moeten worden gestimuleerd. Ver
betering van inzameling, scheiding van de bron 
en verwijdering van milieubelastende afvalstoffen 
dienen snel te worden gerealiseerd. 

Het milieubeleid is verweven met praktisch alle 
terreinen van overheidsbeleid op alle bestuurlijke 
niveaus. Een doeltreffend milieubeleid vergt de 
medeverantwoordelijkheid van alle bestuursla
gen. Daarom wordt onverkort vastgehouden aan 
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de gedecentraliseerde uitvoering van het milieu
beleid, tenzij lokale of regionale belangen over
schreden worden. Hierdoor wordt ook bereikt dat 
het milieubeleid zo dicht als maar enigszins mo
gelijk is bij de burger wordt gemaakt. 

De aanspraak van de burger op een gezond 
leefmilieu en de noodzaak ecologische evenwich
ten in stand te houden krijgen gestalte in kwantita
tieve en kwalitatieve normen. Deze normen die
nen op landelijk niveau - zo mogelijk internatio
naal gecoördineerd - te worden vastgelegd. 
Slechts bij beperkt regionale aspecten kunnen 
provincies nadere normen stellen. De financiële 
gevolgen van normstelling zullen zichtbaar ge
maakt dienen te worden. 

Op zo kort mogelijke termijn wordt overgegaan 
tot het afschaffen van heffingen die dienen ter 
financiering van het overheidsbeleid (uitgezon
derd reinigingsrechten, zuiveringsheffingen, e.d.). 

Milieuvervuiling en milieubederf zijn in veel 
opzichten grensoverschrijdend. De bestrijding 
vereist dan ook veel internationaal overleg, en 
waar enigszins mogelijk internationaal gecoördi
neerde normstelling en aanpak. Dit kan geschie
den door het uitwisselen van relevante informatie, 
gezamenlijke voorzieningen voor afvalstoffen, 
gelijke rechten van inspraak en gelijke rechtsbe
scherming, en het vaststellen en doorvoeren van 
internationale normen. 

De Europese Gemeenschap dient aan de uitvoe
ring van haar milieu-actieprogramma's grote prio
riteit te geven. 
Nederland blijft zich inzetten voor een spoedige 
en effectieve gemeenschappelijke aanpak van de 
verzuringsproblematiek. De aandacht voor scho
ne rivieren, met name die welke van belang zijn 
voor de drinkwatervoorziening en /of andere ge
bruiksdoeleinden, dient geïntensiveerd te wor
den. Het storten van afval in rivieren, zeeën en 
oceanen moet worden beëindigd, internationaal 
gecoördineerde alarm regelingen opgesteld. Het 
gebruik van niet milieubelastende verpakkings
materialen dient in internationaal verband te wor
den bevorderd. 

• 24 Natuur- en landschapsbeleid 

Natuurgebieden zijn in ons dichtbevolkte land 
zeer waardevol en het behouden waard. Vanouds 
is daarbij het particulier initiatief actief geweest. 
Allengs heeft echter ook de overheid steeds meer 
maatregelen moeten nemen om de effecten van 
natuurbedervende activiteiten tegen te gaan. De 
overheid heeft daarbij naast het beheer van 
staatsbossen en natuurreservaten, en het nemen 
van planologische en milieubeschermende maat
regelen tevens tot taak het particulier initiatief op 
het gebied van natuur- en landschapsbescher
ming te stimuleren. 

Nodig is een slagvaardig, planmatig beleid tot 
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behoud en ontwikkeling van het natuurlijk milieu. 
Hieraan dient ten grondslag te liggen de erken
ning dat behoud en versterking van ecologische 
en landschappelijke functies essentiële voorwaar
den zijn voor het doelmatig functioneren van de 
samenleving in economisch en sociaal-cultureel 
opzicht. Deze erkenning brengt met zich mee dat 
er zorg voor dient te worden gedragen dat wette
lijke en organisatorische kaders voor dit beleid 
aanwezig zijn, en dat voldoende financiële midde
len ter beschikking worden gesteld. 

Het is gewenst tot een vereenvoudiging te ko
men van de veelheid aan regelgeving op het ge
bied van natuur- en landschapsbeleid. Waar mo
gelijk moeten met hulp van concrete indicatoren 
meetbare doelstellingen opgesteld worden en 
gerealiseerd. 

In de relatie tussen het beleid met betrekking 
tot natuur en landschap en dat met betrekking tot 
andere maatschappelijke sectoren verdient het 
behoud van buffer- en randzones bijzondere aan
dacht. Voorkomen moet worden dat ontwikkelin
gen in verschillende maatschappelijke sectoren 
en die met betrekking tot natuur en landschap al 
te zeer uit elkaar groeien . Bij een dergelijke realis
tische benadering is een zo groot mogelijke be
reidheid tot medewerking van de bevolking en 
bevolkingsgroepen essentieel. 

Het beleid dient gericht te zijn op het veilig stel
len van waardevolle natuur- en landschapsgebie
den, hetgeen zonodig door aankoop wordt verze
kerd . Naast eigen aankoop (veelal ten behoeve 
van specifieke beheersinstellingen) beschikt de 
overheid daarbij over instrumenten als planologi
sche maatregelen, milieuverordeningen en be
heersovereenkomsten, welke naar gelang van de 
situatie kunnen worden toegepast. 

De organisatie van het natuurbehoud dient ge
richt te zijn op goed en doelmatig beheer. Bij ver
wervingsplannen dienen financieel haalbare be
heersplannen te zijn toegevoegd. 

Wanneer maatregelen tot natuur- en land
schapsbehoud leiden tot schade voor derden zal 
daarbij een rechtvaardige schadeloosstelling ge
past zijn . De diverse schadevergoedingsregelin
gen dienen daartoe te worden gecoördineerd . De 
provincie dient het integratiekader te zijn. 
Bij behoud van landgoederen en historische bui
tenplaatsen kunnen fiscale maatregelen in inko
mens- en successiesfeer stimulerend werken. 

Er dient met kracht gestreefd te worden naar 
uitbreiding van het bosareaal, waarbij vooral aan
dacht dient te bestaan voor de meervoudige func
ties van bossen . 

Natuurgebieden moeten zoveel mogelijk open
gesteld worden voor verantwoord recreatief me
degebruik. Het gebruik van natuurgebieden voor 
drinkwaterwinning dient met duidelijke garanties 
omgeven te zijn. 

Een voortvarend beleid ter veiligstelling en ont
wikkeling van de nog aanwezige natuurwaarden 
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in waterrijke gebieden ('wetlands') is noodzakelijk. 
Op basis van een nationale lijst van 'wetlands' die 
voldoen aan de in de 'wetlands'-conventie gefor
muleerde criteria, wordt een actief aanmeldings
beleid gevoerd. Het streven naar verstandig ge
bruik van 'wetlands' geldt overigens voor alle 
typen. 

In samenwerking met Denemarken en de 
Bondsrepubliek worden ten spoedigste de nodi
ge, effectieve maatregelen genomen om een ver
dere verslechtering van de ecologische en culture
le waarden van de Waddenzee tegen te gaan. Er 
dient geen Waddenwet te komen; het bestaande 
instrumentarium biedt daarvoor voldoende mo
gelijkheden . 

• 25 Stad en dorp 

Stads- en dorpsvernieuwing dient hoge prioriteit 
te worden gegeven, ook in financieel opzicht, 
waarbij in belangrijke mate steun moet worden 
verleend aan particulier initiatief. Een wezenlijke 
bijdrage aan de stads- en dorpsvernieuwing dient 
te worden geleverd door het bevorderen van het 
eigen woningbezit, ook in de vernieuwingsgebie
den. 

In verband met de belangrijke positie van het 
midden- en kleinbedrijf in stadsvernieuwingsge
bieden moet de bijdrage van het ministerie van 
Economische Zaken aan de stadsvernieuwings
fondsen verhoogd worden. 

De Wet op de stads- en dorpsvernieuwing moet 
worden geëvalueerd op zijn praktische uitvoer
baarheid. 
Verdergaande decentralisatie is nodig. De regels 
voor de stads- en dorpsvernieuwing moeten over
zichtelijker gemaakt worden. 

Bij verkoop van een met subsidie gerestaureerd 
monumentenpand moet het subsidiebedrag, ver
rekend met de waardestijging of -daling van het 
geld, weer gedeeltelijk aan de overheid terug wor
den betaald. Het terugbetalingspercentage is me
de afhankelijk van de duur van de bewoning na 
restauratie, maar niet van het type pand. 

De overheid erkent de bijzondere functie van de 
grote stad in de samenleving en de maatschappe
lijke problemen waarmee deze steden geconfron
teerd worden. Door de onderlinge samenhang en 
verwevenheid en door hun cumulatie wordt deze 
problematiek nog sterk vergroot. Er zal daarom 
voortdurend in samenwerking tussen deze steden 
en de andere overheden gezocht moeten worden 
naar specifieke oplossingen voor deze problemen . 
Deze oplossingen mogen echter geen verdere 
bevoorrechting van de grote steden ten opzichte 
van de overige steden en dorpen betekenen . 

• 26 Volkshuisvesting 

Zo snel mogelijk moet op het gebied van de huren 
de marktwerking worden hersteld. De huurlibera-
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Iisatie dient op korte termijn weer in werking te 
worden gebracht. Vervolgens dient periodiek te 
worden onderzocht tot welke gebieden en tot wel
ke huurklassen deze huurliberalisatie kan worden 
uitgebreid. 

De huurharmonisatie dient in versneld tempo, 
en wel voor een belangrijk deel nog in de komen
de kabinetsperiode, geheel te worden voltooid . 
Daarbij dient tevens te worden onderzocht of de 
zgn. minimaal redelijke huren niet iets meer aan 
de gemiddelde huren van soortgelijke woningen 
dienen te worden aangepast. 

De woningproduktie moet, zowel kwantitatief 
als kwalitatief, worden afgestemd op de reële be
hoefte. Instrumenten om die reële behoefte te 
meten dienen ontwikkeld te worden om leegstand 
te voorkomen. Voor wat betreft de vrije sector 
met eenmalige bijdrage dient voorrang te worden 
gegeven aan kwalitatief goede plannen met zo 
laag mogelijke stichtingskosten. 

Meer vrijheid wordt gegeven voor nieuwe 
bouwmethoden en eigen initiatief van de mensen, 
zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw. 
De welstandscommissie wordt uit de Woningwet 
geschrapt. Deregulering wordt krachtig voortge
zet en uitgebreid tot subsidieregelingen en de 
woonruimteregelgeving . 

In beginsel bestaat vrije woonplaatskeuze voor 
de woningzoekenden. Alleen gemeenten waar 
het woningtekort niet op lange termijn kan wor
den opgeheven, hebben recht voorrangsregels 
vast te stellen. Deze regels dienen alleen te gelden 
voor gesubsidieerde woningen. 

Elke discriminatie tussen alleenstaanden, ge
huwden en mensen in andere samenlevingsvor
men wordt afgewezen. Het woningaanbod dient 
gevarieerd te zijn, rekening houdend met inkomen 
en gewenste woonvormen; te denken valt aan 
een- of tweepersoonshuishoudens, ouderen en 
gehandicapten . 

Knelpunten in de huidige huurwetgeving wor
den opgeheven. Kamerverhuur dient weer aan
trekkelijk te worden gemaakt door wijziging van 
de huurwetten . 

Invoering van de reële kostprijsmethode als 
alternatief voor de dynamische kostprijsmethode 
dient te worden overwogen. 

De jaarlijkse trendmatige huurverhoging moet 
in verband staan met de ontwikkeling van de ex
ploitatiekosten . 

Geleidelijke vermindering van de objectsubsi
die. Ook de subjectsubsidie (individuele huursub
sidie) zal geleidelijk dienen te worden verminderd . 
Waar zich bij dat laatste sociaal moeilijke of on
aanvaardbare gevolgen zouden voordoen, dient 
deze subsidie tot onderdeel gemaakt te worden 
van de systematiek van de Algemene Bijstands
wet. 

Een woonbelasting en een verplichte doorstro
mingsregeling wordt afgewezen. 

Er dient ook in de praktijk een keuzevrijheid te 
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zijn tussen het huren en het kopen van een wo
ning. 
Daartoe zijn onder meer de volgende maatregelen 
noodzakelijk : 

de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrenten 
onverkort handhaven; 
het instellen van landelijke uniforme gemeen
telijke garantievoorwaarden; 
het verbieden van gemeentelijke verkoopregi
strerende bepalingen; 
het verbieden van gemeentelijke vestigings
voorschriften; 
gestreefd wordt naar beperking van de bijko
mende kosten bij koop en verkoop van wonin
gen (overdrachtsbelasting) . 

Huurders van woningwetwoningen wordt een 
wettelijk recht gegeven hun woning te kopen, 
tenzij de plaatselijke woningsituatie hierdoor aan
toonbaar wordt verstoord. Aan de omzetting van 
huur- in koopwoningen of andersom worden 
geen belemmeringen in de weg gelegd. Aan huur
ders van particuliere woningen wordt een wette
lijk voorkeursrecht tot koop gegeven, met be
scherming van de financiële en andere belangen 
van de eigenaar. 

De overheid mag bij verkoop of uitgifte in erf
pacht van grond geen voorwaarden stellen die de 
vrije beschikking op onbillijke wijze aantasten. 
Privaatrechtelijke bedingen die hiermede in strijd 
zijn worden bij wet verboden. 

Erfpacht mag niet worden afgedwongen behou
dens in bijzondere gevallen. Grondeigendom ge
niet de voorkeur. Waar erfpacht wordt toegepast 
dient afkoop van de canon mogelijk te zijn. 

Onteigening kan slechts geschieden tegen vol
ledige schadeloosstelling op basis van de ver
keerswaarde. 

In de wetgeving over de grondpolitiek moeten 
de belangen van land- en tuinbouw op passende 
wijze tot uitdrukking worden gebracht. 

De prijs van de grond moet in beginsel worden 
bepaald door vraag en aanbod. Overheidsbijstu
ring om te komen tot lagere grondprijzen is alleen 
onder uitzonderlijke omstandigheden aanvaard
baar. 

Woonwagenbewoners hebben recht op een 
eigen plaats in de samenleving. Dit houdt echter 
niet in dat uitzonderingsposities gecreëerd mogen 
worden. 

De inrichting van een woonwagencentrum be
hoort te zijn gebaseerd op de behoeften van de 
woonwagenbevolking. Getalsnormen behoren 
daarbij meer indicatief dan imperatief te worden 
gehanteerd. 

Duidelijkheid dient aanwezig te zijn over toege
stane, aanvaardbare en niet aanvaardbare loca
ties voor woonschepen. 
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• 27 Ontplooiing en welzijn 

Liberalen zien in onderwijs het middel bij uitstek 
om de mens als individu, sociaal en cultureel we
zen in staat te stellen zich overeenkomstig zijn 
mogelijkheden en interesses te ontplooien. Door 
goed onderwijs kan het best worden bereikt dat 
iedereen zelf zijn of haar richting kiest en die 
plaats in de samenleving, die het best bij hem of 
haar past. Een liberaal onderwijsbeleid streeft 
naar gelijke kansen voor iedereen, maar gaat uit 
van de eigen aard en aanleg van iedere leerling. 

Onderwijs dient dienstbaar te zijn aan de ont
plooiing van de mens als individu, als sociaal en 
cultureel wezen en aan de maatschappelijke be
hoeften van de gehele samenleving . Zo be
schouwd is onderwijs een welzijns- én een wel
vaartsvoorziening, waarvoor voor leerplichtigen 
geen schoolgeld betaald moet worden . 

Onderwijs is een middel om te bereiken dat de 
samenleving te gelegener tijd kan beschikken 
over een adequaat geschoolde beroepsbevolking, 
die nodig is om maatschappelijke vraagstukken te 
kunnen oplossen, de marktsector te versterken en 
de internationale concurrentie het hoofd te bie
den. 

Voor liberalen is de ' investering' in kennis en 
vaardigheden een hoge prioriteit. In een samenle
ving waarin aan het onderwijzen en leren onvol
doende aandacht wordt besteed kan geen welzijn 
en geen welvaart bestaan. 

De vr.ijheid van richting, inrichting en oprichting 
dient te worden gegarandeerd evenals de vrijheid 
van de ouders voor hun kinderen ook buiten de 
eigen wijk een openbare school te kiezen . 

Teneinde de studie- en ontplooiingskansen te 
optimaliseren dienen op korte termijn de bepalin
gen van het verdrag van Rome over de erkenning 
van diploma's binnen de Europese Gemeenschap, 
volledig uitgevoerd te worden . De mogelijkheden 
van zowel studie van Nederlanders in het buiten
land als van buitenlanders in Nederland, d ienen 
verru imd te worden . 

• 28 De kwaliteit van het onderwijs 

De kwaliteit van het onderwijs is mede afhankelijk 
van de inrichting van het gehele onderwijssys
teem. 
Snelle opeenvolging en uitvoering van verande-
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ringen bij het onderwijs kunnen negatieve effec
ten hebben op de kwaliteit van het onderwijs. 
Daarom moet terughoudendheid worden betracht 
met verdergaande vernieuwingen en veranderin
gen. 

Gezien het belang van het kennen en kunnen 
hanteren van de Nederlandse taal dienen kwalita
tief goede onderwijsmogelijkheden voor alle 
groeperingen in de samenleving beschikbaar te 
zijn . 

Van belang is dat het basisonderwijs, het voort
gezet onderwijs en het hoger onderwijs goed op 
elkaar aansluiten . Dat vereist duidelijk te formule
ren eindtermen zowel voor het basisonderwijs als 
ook voor het voortgezet onderwijs . Deze eindter
men dienen afgestemd te zijn op eveneens duide
lijk te formuleren ingangsniveaus bij het vervolg
onderwijs. Het verwerven van een diploma, geba
seerd op het landelijk gecontroleerd eindexamen, 
geeft recht op toelating tot de vervolgopleiding, 
waarvoor de leerling/student is voorbereid. 

Een, onafhankelijk van de beleidsvoorbereiding 
en -uitvoering functionerende, inspectie wordt 
belast met de kwaliteits- en norm bewaking. Deze 
inspectie zal periodiek moeten rapporteren over 
de toestand van het Nederlandse onderwijs en in 
het algemeen een signalerende, evaluerende en 
rapporterende functie moeten vervullen . De ad
viezen en rapportages van deze inspectie dienen 
openbaar te zijn. 

De sociale partners moeten worden betrokken 
bij het formuleren van het onderwijsbeleid. Om 
die reden pleiten wij voor de instelling van een 
Nationale Educatieve Raad, waarin algemene on
derwijsorganisaties alsmede belanghebbende 
maatschappelijke sectoren zijn vertegenwoor
digd, onder gelijktijdige herijking en herwaarde
ring van nut en functie van bestaande adviescom
missies en dergelijke. 

Vooral in de opleiding aan de Pedagogische 
Akademies voor het Basisonderwijs zullen zwaar
dere eisen gesteld moeten worden aan de beheer
sing van de Nederlandse taal, wiskunde, kennis 
van de geschiedenis, aardrijkskunde en maat
schappijleer. Roldoorbreking en emancipatie die
nen integraal onderdeel uit te maken van het les
programma. In het algemeen moeten de opleidin
gen voor onderwijsgevenden voldoen aan duide
lijk geformuleerde kwaliteitseisen . 

Bij- en nascholingscursussen dienen een geïn-
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tegreerd deel te zijn van de opleiding van onder
wijsgevenden. Het volgen van deze cursussen, 
met duidelijke eindtermen, door onderwijsgeven
den moet verplicht worden gesteld. 

De lerarenopleidingen voor docenten in de bo
venbouw van HAVONWO moeten door de univer
siteiten worden verzorgd . 

Ter handhaving van een evenwichtige spreiding 
van onderwijsvoorzieningen op plaatselijk en re
gionaal niveau hebben kleine scholen - mits on
derwijskundig verantwoord - bestaansrecht. 

• 29 Basisonderwijs 

De grootst mogelijke terughoudendheid zal moe
ten worden betracht met het invoeren van verdere 
vernieuwingen in het basisonderwijs. De basis
school moet nu de benodigde rust krijgen om tot 
ontwikkeling te kunnen komen. 

De overheid draagt zorg voor goede lichamelij
ke opvoeding en creatieve vorming op scholen bij 
voorkeur door vakleerkrachten. 

Voor kinderen met een ernstige geestelijke en/ 
of lichamelijke handicap en kinderen die zijn aan
gewezen op orthopedagogische (dag)opvang 
moeten verschillende vormen van speciaal onder
wijs blijven bestaan . De verbreding van de zorg
breedte van de basisschool zal pas plaatsvinden 
als de basisschool voldoet aan de voorwaarden, 
die gesteld moeten worden aan een adequate 
opvang van de betreffende kinderen. 

Educatieve achterstanden moeten vroegtijdig 
worden herkend en aangepakt. De mate van ach
terstand moet objectief worden vastgesteld om 
aan de individuele mogelijkheden van ieder kind 
optimaal recht te kunnen doen. 

In het onderwijs aan anderstalige leerlingen 
wordt extra aandacht gegeven aan het onderwijs 
in de Nederlandse taal en cultuur. Onderwijs in 
eigen taal en cultuur wordt beperkt tot de eerste 
jaren van de basisschool. 

• 30 Algemeen voortgezet onderwijs 

De leerlingen dienen onderricht te krijgen in een 
zo breed mogelijk samengesteld vakkenpakket. 
Uitbreiding van het aantal examenvakken ter 
bevordering van de doorstromingsmogelijkheden 
moet worden bevorderd. Deze uitbreiding mag 
niet ten koste gaan van de diepgang van de exa
menvakken . Vaste basispakketten zijn gewenst. 

De gedifferentieerdheid van ons stelsel van on 
derwijs moet behouden blijven. Eén schoolsoort 
na de basisschool met één programma, zoals de 
middenschool is bedoeld, wordt afgewezen. 

Nieuwe typen naast bestaande onderwijssoor
ten moeten een eerlijke kans krijgen. Wij staan 
daarom open voor experimenten met nieuwe 
vormgeving van voortgezet onderwijs als daaraan 
behoefte blijkt te bestaan, als de voorgestelde 
vormgeving niet binnen het bestaande kader is te 
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organiseren en de kosten ervan te overzien zijn . 
Experimenten zullen moeten voldoen aan vastge
stelde eisen van tijdsduur, uitvoerbaarheid binnen 
de normale beschikbare lestijd, mogelijkheid voor 
de leerlingen tot doorstroming en behalen van 
diploma. Doelstellingen van de experimenten 
moeten duidelijk worden aangegeven . 
Experimenten zullen geëvalueerd moeten worden 
aan de hand van objectieve toetsingscriteria. 

Het rendement van de HAVO dient te worden 
verhoogd. 
Verlenging van de leerweg met een jaar en inte
gratie met het VWO tot voorbereidend hoger on
derwijs (nieuw lyceum) is daartoe een mogelijk
heid. Voordat tot integrale invoering kan worden 
overgegaan dienen projectscholen ervaringen op 
te doen met betrekking tot de effecten van het 
VHO. Daarnaast moet de inhoud van met name 
het MAVO- en HAVO-onderwijs zodanig worden 
gewijzigd dat het- met handhaving van de door
stromingsmogelijkheden MAVO-HAVO en HAVO
VWO - betere aansluiting geeft op het beroepson
derwijs. 

Zowel de zwak begaafde als de hoog begaafde 
leerlingen moeten bijzondere aandacht (kunnen) 
krijgen . De gedifferentieerdheid van ons stelsel 
van voortgezet onderwijs moet daarom behouden 
blijven, zodat iedere leerling naar interesse en 
belangstelling een plaats kan vinden . Er is dan 
ook geen reden om het bestaansrecht van het 
zelfstandig gymnasium of van het individueel be
roepsonderwijs ter discussie te stellen. 

• 31 Beroepsonderwijs 

Oriëntatie op beroepskeuze en beroepsvoorberei
dende programma's zullen tot het onderwijsaan
bod aan leerplichtige leerlingen dienen blijven te 
behoren. Voor deze leeftijdsgroep zal in de eerste 
jaren nog sprake zijn van algemene vorming, 
waarbij de leerling uiterlijk na twee jaar kan kiezen 
uit verschillende schoolsoorten of richtingen, pas
send bij zijn aanleg en belangstelling. 

In het beroepsonderwijs moet het accent wor
den gelegd op de beroepsvoorbereidende en be
roepsoriënterende vakken en praktische vaardig
heden; dit onderwijs moet meer en beter dan nu 
het geval is aansluiting geven aan de eisen van 
het bedrijfsleven . Tegen die achtergrond moet de 
beroepspraktijk meer worden betrokken bij het 
opstellen en realiseren van de leerplannen alsme
de bij het formuleren van exameneisen. 

Voor oudere leerlingen moeten er meer moge
lijkheden komen om leren en werken te combine
ren . Een samenhangende ontwikkeling van leer
lingwezen en het volle en deeltijdse Kort Middel
baar Beroepsonderwijs (KMBO), alsmede het uit
breiden van mogelijkheden voor deeltijd middel
baar beroepsonderwijs (MBO), zijn daarbij midde
len . 

De partiële leerplicht moet worden afgeschaft 
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omdat deze niet in een reële behoefte voorziet. Er 
moet een wettelijk te regelen leerrecht voor in de 
plaats komen. Voor niet-leerplichtige leerlingen 
moeten er meer mogelijkheden komen om leren 
met werken te combineren. Daartoe moet een 
samenhangende ontwikkeling van leerlingwezen 
en KMBO worden bevorderd. 

Het beroepsonderwijs kan alleen een bijdrage 
leveren aan het economisch herstel, wanneer het 
kwalitatief goed is. In het bijzonder zal er in de 
komende jaren geïnvesteerd moeten worden in: 
leerplanontwikkeling, ontwikkeling van goede 
leermiddelen, inventaris, lerarenopleiding voor 
beroepsgerichte en beroepsondersteunende vak
ken. 

De leerplanontwikkeling dient niet alleen door 
de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) te wor
den uitgevoerd, maar instituten of organisaties 
die deskundigheid hebben op het betreffende ge
bied (zowel wat de onderwijskant als wat de be
roepskant betreft) moeten erbij betrokken wor
den. Ook scholen dienen in een vroeg stadium bij 
het ontwikkelingsproces te worden betrokken om 
overdrachtmoeilijkheden of zelfs onhaalbare pro
dukten te voorkomen. 

De lerarenopleiding voor praktijkgerichte vak
ken zal de nodige eisen moeten stellen aan prak
tijkervaring in het betreffende arbeidsveld. 

Voor de leerlingen in het beroepsonderwijs die
nen goede stagemogelijkheden gegarandeerd te 
worden. De overheid zal hierbij een ondersteu
nende rol vervullen. 

Bij dit alles dient het bedrijfsleven mede betrok
ken te zijn. Ook moet daarbij naar een grotere 
samenhang worden gestreefd tussen program
ma's en voorzieningen voor Lager Beroepsonder
wijs (LBO). KMBO, MBO en leerlingstelsel in de
zelfde richting. 

• 32 Hoger onderwijs 

Hoofddoelstellingen van het wetenschappelijk 
onderwijs blijven wetenschappelijk onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek. Het accent moet 
daarbij liggen op zowel zuiver als op toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. 

Aan de rijksinstellingen van hoger onderwijs 
moet, voor zover dat nog niet het geval is, rechts
persoonlijkheid worden verleend. 
De zelfstandigheid/autonomie van de universitei
ten moet worden geregeld naar analogie van die 
van de bijzondere universiteiten. 

De verschillende vormen van hoger onderwijs 
dienen gelet op hun specifieke karakters duidelijk 
onderscheiden te blijven. Samenhang in het ho
ger onderwijs wordt zoveel mogelijk in de afzon
derlijke wetten bevorderd (Wet Wetenschappelijk 
Onderwijs, Wet Hoger Beroepsonderwijs, Wet 
Open Universiteit) zodat een kaderwet op het ho
ger onderwijs vooralsnog niet opportuun is. 

Een adequaat stelsel van post-hoger onderwijs 
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is van belang voor de bij- en nascholing van afge
studeerden bij het hoger onderwijs. De kosten 
hiervan dienen mede op basis van het profijtbe
ginsel te worden gedekt. 

Voor specifieke beroepsopleidingen dienen, 
afhankelijk van de maatschappelijke behoefte, bij 
de instellingen van wetenschappelijk onderwijs 
opleidingen van de tweede fase te worden ge
creëerd. De kosten van ook deze opleidingen die
nen mede op basis van het profijtbeginsel te wor
den gedekt. 

Het verwerven van eigen inkomsten door de 
instellingen door onder andere contractonderwijs, 
contractonderzoek en dienstverlening dient in het 
hoger onderwijs gestimuleerd te worden. 

Die inkomsten komen ten goede aan de eigen 
instellingen; deze mogen overigens niet concur
rentie-vervalsend opereren. 

Teneinde de wisselwerking tussen het hoger 
onderwijs en de samenleving te versterken, die
nen de mogelijkheden voor docenten om (bezol
digde) nevenfuncties uit te oefenen, te worden 
verruimd. Daarnaast moet vooral getracht worden 
meer deskundigen uit overheid en bedrijfsleven 
op part-time basis als docent bij het onderwijs te 
betrekken. 

De instellingen van hoger onderwijs dienen 
onderling permanent een redelijke taakverdeling 
en concentratie van onderwijs en onderzoek in 
acht te nemen. In dat verband dienen met name 
'centres of excellence' voor universitair onderzoek 
tot stand te komen, waarbij ook de niet-universi
taire onderzoeksinstituten moeten worden betrok
ken. 

De rechtsposities van de studenten bij het hoger 
beroepsonderwijs en bij het wetenschappelijk 
onderwijs moeten gelijkwaardig zijn. 

• 33 Volwasseneneducatie 

De huidige ontwikkelingen vergen een ontvlech
ting van onderwijs en scholing enerzijds en ander
zijds vorming. De rijksoverheid heeft een belang
rijke taak op het terrein van het onderwijs en scho
ling. Vorming is vooral een taak van de lagere 
overheden die het beste de plaatselijke en regio
nale behoeften kennen . 

De technologische ontwikkelingen leiden tot de 
noodzaak van verdergaande mogelijkheden tot 
her- en bijscholing van volwassenen. Overheid en 
bedrijfsleven hebben daarin gezamenlijk een taak. 

Volwassenenonderwijs dient ook op te leiden 
tot erkende diploma's. 

Bij de volwasseneneducatie moet grote aan
dacht worden gegeven aan de emancipatorische 
aspecten. 

In het kader van de volwasseneneducatie moe
ten ook mogelijkheden worden geboden voor het 
volgen van beroepsopleidingen, vooral op het 
terrein van de nieuwe technologieën, zoals bij
voorbeeld de informatica e.d. 
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De kosten voor volwasseneneducatie kunnen 
meer dan thans het geval is worden gedekt op 
basis van het profijtbeginsel. Invoering van be
taald educatief verlof van volwassenen moet wor
den bevorderd. 

• 34 Decentralisatie/deregulering 

De bureaucratie moet worden teruggedrongen. 
Een grotere vrijheid voor besturen en directies 
van scholen op het gebied van inrichting en be
heer, gekoppeld aan versterking van het manage
ment moet worden gerealiseerd. Het circulairebe
leid moet worden teruggedrongen. 

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschap
pen moet in omvang worden teruggebracht. Daar
over moeten concrete afspraken worden gemaakt. 

In de komende kabinetsperiode dient een sa
menhangend beleid te worden ontwikkeld ten 
aanzien van decentralisatie, regionalisering en 
deregulering voor de onderwijssector. In het alge
meen zal de regelgeving voor het hoger onderwijs 
moeten worden getoetst op vergroting van de 
autonomie van de instellingen en aan het beleid 
ten aanzien van deregulering. 

Bij decentralisatie/deregulering dient de over
heid er op toe te zien dat aan centraal vastgestelde 
deugdelijkheidseisen wordt voldaan. 

Versterking van de bevoegdheden en de auto
nome beleidsruimte van de gemeentelijke en de 
provinciale overheid, zonder dat dit gepaard gaat 
met een verschuiving van de gemeente naar de 
provincie, is gewenst. 

In het openbaar onderwijs dient de medezeg
genschapsraad van de afzonderlijke scholen meer 
bevoegdheden te krijgen ten aanzien van perso
neelsbeleid en de besteding van het door de over
heid op leerlingbasis vastgestelde budget. 

• 35 Wetenschaps- en technologiebeleid 

Het beleid van de overheid moet zich richten op 
het scheppen van voorwaarden voor het bevorde
ren van de kwaliteit, de doelmatigheid en de sa
menhang van wetenschappelijk onderzoek in rela
tie tot de maatschappelijke behoeften. 

De overheid dient er voor te zorgen dat de uit
komsten van wetenschappelijk onderzoek aan 
door de overheid gefinancierde C.q. gesubsidieer
de instituten, beter toegankelijk worden voor de 
verschillende maatschappelijke sectoren. 

Een verdergaande afstemming van door de • 
overheid gefinancierde onderzoek- en ontwikke
lingsactiviteiten op de behoeften van de marktsec
tor moet met kracht worden bevorderd. In dat 
kader is het vergroten van het marktbewustzijn 
van universiteiten, hogescholen en de grote tech
nologische instituten noodzakelijk. Het marktge
richt functioneren van deze instellingen moet wor
den verbeterd. 
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In het beleid moet bijzondere aandacht worden 
gegeven aan de introductie van de toepassings
mogelijkheden van de micro-elektronica in het 
bedrijfsleven. 

De verwevenheid van het wetenschaps- en 
technologiebeleid met het beleid binnen de de
partementen, vereist nauwe interdepartementale 
beleidsafstemming en coördinatie. De primaire 
verantwoordelijkheid ligt bij de vakdepartemen
ten. Coördinatie van vraagstukken op het terrein 
van het technologiebeleid die departement-over
schrijdend zijn geschiedt door het ministerie van 
Economische Zaken, dat daartoe over het geschik
te apparaat dient te beschikken. 

Er moet voldoende ruimte blijven voor de uni
versiteiten om naast het strategisch en marktge
richt onderzoek, lange-termijn- en fundamenteel 
onderzoek te blijven verrichten vanuit het begin
sel van de academische vrijheid. 

Het instellen van bedrijvenparken - in samen
werking tussen universiteiten en de sociale part
ners - is een mogelijkheid om de kennisontwikke
ling en kennisoverdracht te bevorderen. 

Het beleid met betrekking tot de innovatieve 
ontwikkelingsprogramma's moet worden voort
gezet. 

Bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën, zoals de biotechnologie, moet 
worden voorkomen dat volksgezondheid en mi
lieu gevaar lopen, maar ook dat industriële ver
nieuwingen door te strenge eisen onmogelijk 
worden gemaakt. 

Prioriteit moet worden toegekend aan onder
zoek naar en toepassing van biologische naast 
chemische bestrijdingsmiddelen voor gewassen. 

Het onderzoek naar vervangende methoden 
voor het gebruik van proefdieren moet gestimu
leerd worden; {inter)nationale richtlijnen, die vaak 
dierproeven als kwaliteitscontrolemiddel voor
schrijven, dienen aan nieuwe wetenschappelijke, 
dierproefbeperkende inzichten te worden aange
past. 

• 36 Informatietechnologie 

Om leerlingen en studenten beter voor te berei
den op de informatie-maatschappij moet op alle 
niveaus aandacht worden geschonken aan de 
methoden, technieken en toepassingsmogelijkhe
den van de informatica. Dit houdt onder meer in: 

het leren omgaan met informatie en de daarbij 
toegepaste methoden en apparatuur; 
het leren omgaan met computers en compu
terprogramma's en het bijbrengen van de be
ginselen van het programmeren; 
het creatief toepassen van de computer in an
dere vakgebieden. 

In toenemende mate zal de computer moeten 
worden gebruikt voor de ondersteuning van vor
men van onderwijs met specifieke aandacht voor 
de individuele leerling, vooral door het registreren 
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van leervorderingen aan de hand van regelmatige 
toetsing . Deze aanpak levert een wezenlijke bijdra
ge aan de realisering van de doelstellingen van 
het basis- en speciaal onderwijs en kan eveneens 
betekenis hebben voor toepassing in het voortge
zet onderwijs. 

De programma's hiervoor zullen met zorg moe
ten worden samengesteld, waarbij in het bijzon
der aandacht moet worden geschonken aan leer
lingen in een achterstandsituatie. 

In het voortgezet onderwijs dient de informatica 
als apart vak te worden onderwezen. 

Bij de ontwikkeling van nieuwe en bij de aan
passing van oude onderwijsprogramma 's moet 
rekening worden gehouden met de ontwikkelin
gen van de informatica. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de invloed van de automati
sering en informatisering op de samenleving . 

Het voorgaande vere ist dat bij de opleiding en 
nascholing van onderwijsgevenden gericht aan
dacht moet worden besteed aan de toepassings
mogelijkheden in het onderwijs van automatise
ring en informatica. 

• 37 Financiering/prioriteiten 

Teneinde de kosten van het onderwijs binnen 
verantwoorde en financierbare grenzen te houden 
is het noodzakelijk dat, met behoud van de kwali
teit, het rendement bij het voortgezet en het hoger 
onderwijs wordt vergroot. 

Tussentijdse toetsen alsook beperking van de 
studieduur, kunnen daarbij instrumenten zijn. 

Er wordt gestreefd naar een stelsel van studiefi
nanciering dat onafhankelijk is van het inkomen 
van de ouders van de student. Een dergelijk stel
sel dient aan de leerling/student ruime mogelijk
heden te laten om zelf bij te verdienen tot het 
bijstandsniveau . 

Subsidiëring van scholen per leerling zal verder 
worden doorgevoerd, opdat tussen scholen on
derling meer concurrentie optreedt en particuliere 
initiatieven meer kans krijgen . Veranderingen van 
bovenaf zijn minder toegesneden op de mogelijk
heden van een specifieke situatie dan de initiatie
ven van ouders en leerkrachten . 

Met name bij het hoger onderwijs moet het 
aanbod van afgestudeerden meer dan thans het 
geval is in overeenstemming worden gebracht 
met de vraag op de arbeidsmarkt. Dat vereist in
tensievere beroepenvoorlichting enerzijds en an
derzijds een zekere beperking van de thans vrijwel 
ongelimiteerde mogelijkheden om bepaalde stu
dierichtingen te volgen. 

Het voorgaande sluit niet uit dat het hoger on
derwijs ook de mogelijkheid moet bieden om via 
studie algemeen maatschappelijk te worden ge
vormd, zodanig dat aansluiting op de arbeids
markt respectievelijk op het vervullen van alge
meen maatschappelijke functies tevens behouden 
blijft. 
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Binnen het Nederlandse onderwijs dient voor 
wat betreft de financiering prioriteit te worden 
gegeven aan het beroepsgerichte onderwijs en 
aan het maatschappelijk gericht wetenschappelijk 
c.q. technologisch onderzoek. 

Indien het in het belang van het behoud en de 
bevordering van de kwaliteit van onderwijs en/of 
onderzoek op bepaalde vakgebieden noodzakelijk 
is op grond van schaarste-overwegingen docen
ten/onderzoekers extra te bezoldigen, dan wordt 
dat aanvaard. 
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VIII 

• 38 Welzijn 

Het zich welbevinden is een persoonlijke beleving. 
In de liberale visie op mens en samenleving kan 
welzijn alleen bevorderd worden door de vrijheid 
om het eigen leven zo veel mogelijk naar eigen 
overtuiging in te richten. Een liberaal welzijnsbe
leid is gericht op het scheppen van voorwaarden 
daarvoor. 

Dit voorwaardenscheppend beleid dient zo 
dicht mogelijk bij de burgers gestalte te krijgen. 
Het welzijnswerk wordt daartoe zo veel mogelijk 
gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten, 
met zo weinig mogelijk centrale regelgeving. De 
rijksmiddelen worden overgeheveld naar het Pro
vincie- en Gemeentefonds. 

Volwaardige deelname aan de maatschappij 
kan het best bevorderd worden door een vergro
ting van de zelfredzaamheid van de burger. De 
bevordering daarvan dient, waar mogelijk, dan 
ook voorop te staan. 

Educatie, gerichte hulp en materiële ondersteu
ning kunnen dat proces ondersteunen. 

Het bevorderen van zelfredzaamheid heeft niet 
altijd tot resultaat dat mensen zelfstandig binnen 
deze samenleving kunnen functioneren. In die 
gevallen ontstaat er een - vaak langdurige - af
hankelijkheid van de hulpverlening. 

De overheid heeft de plicht langdurig hulp
behoevenden extra te beschermen. 

Sommige mensen hebben meer zorg nodig 
dan anderen. Ondersteuning van hen is primair 
een zaak van het particulier initiatief. Het vrijwilli
gerswerk kan hierbij niet gemist worden. De over
heid moet dat door een voorwaardenscheppend 
beleid mogelijk maken. 

Deze vraag naar categoriale zorg (voor ouderen, 
gehandicapten, etnische en culturele minderhe
den etc.) moet bij voorkeur worden opgevangen 
door algemene voorzieningen. Deze voorzienin
gen dienen toegankelijk gemaakt te worden voor 
de opvang van specifieke groeperingen. De struc
tuur van de beleidsadvisering aan de rijksover
heid gaat uit van gelijkwaardigheid van categoria
le aandachtsgroepen. 

• 39 Volksgezondheid 

De gezondheidszorg is in Nederland tot een hoog 
niveau ontwikkeld. De uitgaven daarvoor beslaan 
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een omvangrijk deel van ons nationaal inkomen. 
Deze uitgaven worden grotendeels uit de collec
tieve middelen gefinancierd. Wil de gezondheids
zorg in de komende jaren, waarin de bevolking 
veroudert en de medisch-technische mogelijkhe
den toenemen, betaalbaar zijn, dan zal kostenbe
heersing een doorlopende noodzaak blijven. 
Maatregelen met een preventief karakter kunnen 
dit beleid ondersteunen . 

Het handhaven van het particuliere karakter 
van het bestuur en de organisatie van de volksge
zondheidsvoorzieningen is gewenst. Een krachti
ge bestrijding van ontwikkelingen die de nationa
lisatie van de gezondheidszorg dichterbij bren
gen, is daarom noodzakelijk. 
Verdere invoering van budgetfinanciering dient 
gepaard te gaan met meer bestedingsvrijheid 
voor de instellingen van gezondheidszorg, dere
gulering en minder bureaucratie. Het verplicht 
stellen van een loondienstverband voor medische 
beroepen is daarbij niet noodzakelijk. 

De huidige wettelijke verankerde contra cts
dwang en toelatingsdwang voor de ziekenfond
sen dienen te worden afgeschaft. De tijdelijke be
voegdheid van de ziekenfondsen te bepalen of, 
en zo ja met welke nieuw gevestigde beroeps
beoefenaren zij overeenkomsten willen sluiten, 
dient te worden vervangen door een Algemene 
Maatregel van Bestuur, gebaseerd op de Wet 
Voorzieningen Gezondheidszorg, De desbetref
fende artikelen van deze wet worden vereenvou
digd. 

Overeenkomstig de Wet Voorzieningen Ge
zondheidszorg beslissen de provincies en ge
meenten over de planning van de voorzieningen 
binnen de door het rijk te stellen financiële gren
zen en planningscriteria . Deze wet wordt vereen
voudigd. De exploitatiekosten worden beheerst 
door de tarieven- en verzekeringswetgeving . 
Streeksgewijze verschillen in de ziekenfondspre
mie worden mogelijk gemaakt indien lagere kos
ten het gevolg zijn van kostenbeperkende maatre
gelen in de regio. 

Met kracht moet de toetsing van de gezond
heidszorg op doelmatigheid worden bevorderd, 
naast de inmiddels op gang gekomen toetsing op 
de kwaliteit. 
Het systeem van particuliere en wettelijke ziekte
kostenverzekeringen (Ziekenfondswet en AWBZ) 
wordt gereconstrueerd. Het verstrekkingenpakket 
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van het ziekenfonds wordt daartoe opgeschoond. 
Grote financiële risico's worden voor een ieder op 
dezelfde wijze verzekerd. De keuzevrijheid en ver
antwoordelijkheid van de verzekerde worden ver
groot in al die zaken die vanuit een maatschappe
lijk oogpunt geen onaanvaardbare financiële risi
co's met zich dragen. 

Aangezien de gezondheidszorg voor het leeu
wedeel wordt gefinancierd uit (sociale) verzeke
ringsgeiden, dient men daaruit de consequentie 
te trekken, dat sociale partners medeverantwoor
delijkheid dienen te dragen voor het beleid. De 
samenstelling van de besturen van de ziekenfond
sen dient in die zin te worden aangepast. 

Indien mensen volgens een verzekering aan
spraak kunnen maken, op een voorziening, maar 
bij hen de voorkeur bestaat elders geholpen te 
worden, dan dient deze andere hulp door hetzelf
de verzekeringsorgaan te worden gefinancierd. 
Deze hulp dient op een aanvaardbaar peil te staan 
en niet kostenverhogend te werken. Met name 
wordt hier gedacht aan verpleging thuis. 

Het verdient aanbeveling de wenselijkheid te 
onderzoeken van het verzorgend verlof in bijzon
dere gevallen. 

De patiënt krijgt inzage in de kosten welke te 
zijner behoefte worden gemaakt. Vervanging van 
het stelsel van vergoeding in natura door een 
stelsel van restitutie, zoals gebruikelijk is bij de 
particuliere ziektekostenverzekering, moet wor
den voorbereid door experimenten. 

Tal van prijzen en tarieven binnen de gezond
heidszorg zijn door de tijd achterhaald. De nood
zakelijke kosten dienen de basis van de vergoedin
gen te zijn. Gewerkt moet worden met een zoda
nig kwaliteitsbevorderend honoreringsysteem 
dat degene die de feitelijke beslissing neemt over 
het maken van kosten er belang bij heeft deze te 
beperken. Alle tarieven worden op grond hiervan 
periodiek heroverwogen. 

Solopraktijken, groepspraktijken en praktijkvoe
ring in gezondheidscentra worden op gelijkwaar
dige wijze behandeld. De instroom van beroeps
beoefenaren binnen de gezondheidszorg dient te 
worden afgestemd op de behoefte. 

Het toelatingsbeleid van geneesmiddelen dient 
binnen EG-verband te worden geharmoniseerd. 

Er bestaat behoefte aan een samenhangend 
beleid in voorlichting over het gebruik van alcohol 
en drugs en de opvang, behandeling en latere 
begeleiding van verslaafden. Gelet op de omvang 
van het probleem van de alcoholverslaving komt 
er op regionaal niveau een samenwerking tussen 
de consultatiebureaus voor alcohol en drugs, de 
regionale instellingen van ambulante geestelijke 
gezondheidszorg en de intramurale hulpverlening 
om het beleid op elkaar af te stemmen. Het toedie
nen van hard-drugs kan uitsluitend op medische 
indicatie worden getolereerd. 

Alternatieve geneeswijzen dienen onbevoor
oordeeld onderzocht te worden op hun effectivi-
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teit. Kennis van deze geneeswijzen dient een on
derdeel te zijn van de opleiding tot arts. 

De laatste face van ons bestaan dient zo waar
dig mogelijk te zijn. Het verruimen van de moge
lijkheden tot verantwoorde euthanasie dient op 
basis van zorgvuldig geformuleerde uitgangspun
ten te worden gerealiseerd. Daarbij wordt onder 
meer rekening gehouden met het zelfbeschik
kingsrecht van het individu en de vrijwillige mede
werking van alle betrokkenen. 

Er komt een wettelijke regeling van het patiën
tenrecht. Deze omvat de vrije keuze van de hulp
verlener, inzage van het eigen medisch dossier, 
via een tussenpersoon indien de patiënt dat 
wenst, bescherming van persoonlijke gegevens, 
inspraak bij de behandeling, verbetering van het 
klachtrecht en modernisering van het medisch 
tuchtrecht. 

• 40 Ouderen 

Leeftijd is geen eenduidig criterium voor sociaal, 
fysisch en psychisch functioneren van mensen. 
De overheid voert een beleid waardoor zo veel 
mogelijk een ieder, ongeacht zijn of haar leeftijd, 
kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
Wettelijke bepalingen, die personen alleen op 
grond van een bepaalde i'eeftijd uitsluiten van het 
vervullen van een functie waartoe zij wel in staat 
zouden zijn, dienen in een aantal gevallen te wor
den versoepeld. Het maken van onderscheid naar 
leeftijd voor het gebruik van voorzieningen wordt, 
zo enigszins mogelijk, tegengegaan. 

De overheid bevordert de actieve deelname 
van ouderen aan onze samenleving en in het bij
zonder aan de besturen van bejaardenvoorzienin
gen en, onder handhaving van de paritaire struc
tuur aan de besturen van (bedrijfs)pensioenfond
sen. 

Gestreefd zal worden naar verzorgingstehuizen, 
waarbij de ouderen in hun laatste levensfase zo 
weinig mogelijk overgeplaatst worden naar ver
pleegtehuizen. 

Extra benodigde verpleegkundige hulp wordt 
individueel geïndiceerd en naar analogie van de 
verpleeghuishulp als individueel pluspakket gele
verd. 

Het overheidsbeleid moet ruimte bieden voor 
nieuwe soorten van woonvoorzieningen voor ou
deren. Daarbij dient voorop te staan, dat men zo 
lang mogelijk aktief deel kan blijven maken van 
de samenleving. Het streven is erop gericht oude
re partners zo lang mogelijk bij elkaar te laten 
wonen. Ook indien opname in een bejaardente
huis noodzakelijk is geworden, moet ernaar ge
streefd worden partners niet te scheiden. Dat 
geldt evenzeer voor diegenen die een andere sa
menlevingsvorm hebben dan het huwelijk. 
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• 41 Gehandicaptenbeleid 

Bijna iedere mens krijgt in het leven te maken met 
beperkingen in het geestelijk en/of lichamelijk 
functioneren. Soms is de handicap aangeboren, 
soms ontstaat die geleidelijk, soms heel plotse
ling . Een goed beleid moet gebaseerd zijn op de 
idee, dat het ieder van ons betreft. Om stigmatise
ring te voorkomen dient de overheid dit idee als 
uitgangspunt van haar beleid te nemen en dient 
in haar voorlichting te benadrukken dat mensen 
met een handicap gelijkwaardige burgers van 
onze samenleving zijn. 

Gelet op het persoonlijke leed en de maatschap
pelijke schade door ongevallen dient het voorko
men van ongevallen een hoge priorite it te krijgen . 
De overheid voert een samenhangend veilig
heidsbeleid gericht op het zo effectief mogelijk 
beperken van maatschappelijke schade en risi
co's . 

Vroegtijdige onderkenning van lichamelijke en 
geestelijke gebreken is een onderdeel van de 
volksgezondheid . Daarvoor is een permanente 
scholing van professionele opvoeders en gezond
heidszorgfunctionarissen essentieel en een goede 
voorlichting van het publiek noodzakelijk. 

De begeleiding en training van mensen met 
een handicap zal zo gedecentraliseerd mogelijk 
moeten plaatsvinden . Het reguliere onderwijs 
moet meer mogelijkheden kunnen gaan bieden 
om gehandicapten een opleiding te geven . 

De toegankelijkheid , bereikbaarheid en bruik
baarheid van voorzieningen waaronder voor pu
bliek toegankelijke gebouwen, waarvan de men
sen met een lichamelijk gebrek ook werkelijk ge
bruik wensen te maken wordt verbeterd. 

Bij aanschaffing van nieuw materieel moet het 
openbaar vervoer worden aangepast aan het ge
bruik door mensen met een handicap. 

Voor gehandicapte werknemers moeten betere 
kansen worden geschapen op werk bij overheid 
en bedrijfsleven . De Wet Arbeid Gehandicapte 
Werknemers (WAGW) is daarbij een onmisbare 
schakel. 

Mensen met een handicap moeten zo lang mo
gelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen. De hui
dige woningbouw zal daar meer op afgestemd 
dienen te worden. Aanpassingen voor gehandi
capten die bij de bouw voor weinig of geen extra 
kosten gerealiseerd kunnen worden, worden bij 
de bouw reeds aangelegd . De bouwvoorschriften 
worden daartoe aangepast. 

De verzorging van thuiswonende mensen met 
een handicap moet lokaal , eventueel sub-regio
naal, georganiseerd worden door een goede af
stemming van thuishulp, gezinsverzorging, be
jaardenzorg en kruiswerk, waarbij de bejaar
denoorden in de toekomst de centra worden van 
waaruit een deel van de thuishulp wordt georga
niseerd. 

Waar mensen voor verzorging zijn aangewezen 
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op intramurale of semi-murale voorzieningen die
nen deze voorzieningen zo kleinschalig mogelijk 
te zijn als vanuit het oogpunt van kwaliteit en vol 
ledigheid en kosten van het minimale functiepak
ket toelaatbaar is. 

Gebruikers als ouderen en gehandicapten die 
op een voorziening zijn aangewezen zullen mede
zeggenschap moeten hebben over die speciaal 
voor hen bestemde voorzieningen. 
Ook binnen de intramurale voorzieningen dient 
de vrijheid van de individuele bewoner gerespec
teerd te worden om het leven zoveel mogelijk 
naar eigen inzicht in te richten . 

De normen voor woonvormen voor zintuiglijk 
gehandicapten dienen op die groep afgestemd te 
zijn . 

Geestelijk gehandicapten zijn - vaak langdurig 
- niet in staat hun eigen belangen te verdedigen . 
De overheid heeft dan ook tot taak het functione
ren van voorzieningen voor geestelijk gehandi
capten bij voortduring nauwgezet te controleren. 

Het systeem van verstrekkingen in natura dient 
zoveel mogelijk omgebouwd te worden in ver
strekking van geldelijke doeluitkeringen voor de 
gehandicapten, die als gewone consument be
schouwd dienen te worden. Er dient één coördina
tiepunt per gemeente te zijn, waar desgewenst 
deskundig advies kan worden ingewonnen . 

• 42 Kunst- en cultuurbeleid 

Kunst komt voort uit de mensen en heeft een es
sentiële en diepgewortelde functie in het maat
schappelijk leven. 
Uitingen van de individuele kunstenaar en mani
festaties van kunstinstellingen zijn in hoge mate 
bepalend voor de kwaliteit van onze samenleving 
en voor de zingeving van het bestaan. Kunst is 
noodzaak, geen luxe waarop in tijden van econo
mische teruggang zonder bezwaar bezuinigd kan 
worden. 

De overheid schept voorwaarden voor het in 
vrijheid ontwikkelen en in stand houden van ge
differentieerde cultuurvormen . Het overheersen
de criterium daarbij is de kwaliteit van de cultuur
uitingen . De overheid laat zich over de kwaliteit 
adviseren door onafhankelijke deskundigen. In de 
liberale visie geeft de overheid geen waarde-oor
delen, maar geeft zij ruimte aan de kunstenaar en 
de kunstminnaar, aan de actieve en de passieve 
kunstbeoefening. De overheid baant de weg naar 
de kunst voor diegene die die weg wil gaan op 
basis van een vrije keuze. Maar om een vrije keuze 
te hebben, moet men wel kennis gemaakt hebben 
met kunst. 

De overheid schept eveneens voorwaarden dat 
ieder kennis kan nemen van de culturele waarden 
in de samenleving, door onder meer een gerichte 
kennismaking daarmee in het basis- en voortgezet 
onderwijs te bevorderen. De kennis van kunst en 
cultuur wordt daartoe een onderdeel van de oplei-
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ding van onderwijsgevenden. 
Aan de Nederlandse cultuur en taal wordt in het 
buitenland ruime aandacht gegeven door de ver
spreiding via de Nederlandse ambassades; voor 
wat betreft taal en letteren in het bijzonder ook 
door het bevorderen van de activiteiten van de 
Nederlandse Taalunie. Aangezien de cultuur van 
de overige landen van Europa mede tot ons erf
goed behoort, dienen de mogelijkheden verruimd 
te worden daarvan kennis te nemen , met name in 
het kader van de Raad van Europa en Europese 
Gemeenschap. 

De amateuristische kunstbeoefening vormt me
de de basis van het culturele leven in de samenle
ving . Stimulering daarvan vergroot rechtstreeks 
de actieve en passieve kunstbeleving en is van 
wezenlijke betekenis voor de ontplooiing van de 
individuele mens. Indirect wordt daarmee de be
langstelling en het maatschappelijk draagvlak 
voor de professionele kunst versterkt. 
Waar de bevordering van de amateuristische 
kunstbeoefening en de kunstzinnige vorming pri
mair een taak is van de gemeentelijke overheid 
dient deze daar financieel toe in staat te blijven 
gesteld. 

De waardering voor cultuuruitingen is allereerst 
een zaak van de burger zelf, die dan ook in princi
pe bereid moet zijn een financiële bijdrage te leve
ren . Door samenwerking met de media en v ia 
sponsoring zal de verspreiding van cultuur wor
den bevorderd en het financiële draagvlak van de 
kunstbeoefening worden vergroot. 
De overheid dient de auteursrechten goed te be
schermen , opdat de kunstenaar verzekerd is van 
een redelijke vergoeding voor de geleverde pres
tatie . 

Binnen de door de overheid vastgestelde gren
zen (erkenningenbeleid) dient de burger zelf aan 
te kunnen geven welke kunst- en cultuurvormen 
het meest gewaardeerd worden . Giften en schen
kingen aan thans gesubsidieerde instellingen op 
het terrein van de kunst blijven fiscaal aftrekbaar. 

De zogenaamde Beeldende Kunstenaars Rege
ling (BKR) dient geleidelijk te worden omgebogen, 
tot een ondersteuningsregeling voor beroepskun
stenaars wier vakbekwaamheid in voldoende ma
te is aangetoond (zoals de regeling oorspronkelijk 
ook heeft gefunctioneerd). Voor de in de loop der 
jaren verworven kunstwerken dient in overleg 
met de betrokken kunstenaars zo nodig en moge
lijk een andere bestemming gevonden te worden . 

De instandhouding en aanvulling van ons natio
naal cultuurbezit is een plicht tegenover toekom
stige generaties en een opgave die rijk, provincie 
en gemeente aangaat, in overleg met het particu 
lier initiatief. 

Het restaureren van cultuurhistorisch belangrij
ke goederen (o.a . gebouwen , tuinen en parken, 
schilderijen, foto 's, boeken en muziekpartituren) 
dient voortvarend te worden opgepakt, waarbij 
speciale aandacht wordt geschonken aan het be-
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houd en de verbreding van de ambachtelijke des
ku ndig heid. 
De overheid gaat er niet toe over om de eigenaren 
van deze goederen verplichtingen op te leggen 
zonder dat er een financiële tegemoetkoming te
genover staat voor het noodzakelijke onderhoud . 

• 43 Sport 

Sportbeoefening is een bij uitstek particuliere acti
viteit, mogelijk gemaakt door de inzet van vele 
vrijwilligers . Zij dient door de overheid onder
steund te worden vanwege de belangrijke bijdra
ge aan het welzijn van mensen . 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
beleid terzake van sportaccommodaties. De op
richting en het beheer van sportaccommodaties 
door particulieren en particuliere organisaties 
heeft daarbij de voorkeur. Deze acommodaties 
moeten toegankelijk zijn voor gehandicapten. 

In overleg met de betrokken sportorganisaties 
ontwikkelt de overheid een beleid, dat de negatie
ve effecten van sportbeoefening als spelverru 
wing, doping en vandalisme tegengaat. 

Zij treft maatregelen om de kosten van ziekte en 
ziekteverzuim ten gevolge van sportbeoefening 
zo veel mogelijk te beperken. Door onderzoek 
wordt nagegaan welke takken van sport speciale 
risico's voor ziekte en blessures meebrengen en 
op welke wijze die kunnen worden ingedamd. 

Het in Nederland houden van grote sportevene
menten wordt door de overheid bevorderd . 

• 44 Recreatie 

Door de voortschrijdende technologische en 
maatschappelijke ontwikkeling zal de hoeveelheid 
vrije tijd toenemen . De besteding van die vrije tijd 
is ieders eigen verantwoordelijkheid . De overheid 
schept voorwaarden voor het tot stand komen 
van voorzieningen. 

Recreatie vereist een structuur die mogelijkhe
den tot ontspanning biedt in de nabijheid van de 
bevolkingscentra en die ook bij slecht weer ge
bruikt kunnen worden. 

Oprichti ng en beheer van recreatieve projecten 
op particuliere basis verdient de voorkeur. Voor 
zover voorzieningen door de overheid worden 
gefinancierd, wordt - waar mogelijk - een bijdra
ge van de gebruiker gevraagd. 

Het recreatief medegebruik van het landelijk 
gebied wordt verbeterd, waarbij kleinschalige re
creatieve vakantiemogelijkheden worden gesti
muleerd. 
De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld 
een eigen beleid op het gebied van de verblijfsre
creatie te ontwikkelen. Via gemeentelijke bestem
mingsplannen wordt vorm gegeven aan dit be
leid. 

Bevordering van het toerisme naar ons land 
dient een vast onderdeel te zijn van onze export-
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politiek. Daarnaast dient ook het houden van 
vakantie in Nederland te worden gestimuleerd . 

• 45 Emancipatie 

Emancipatie richt zich niet alleen op vrouwen 
maar op alle groepen, die een achterstand heb
ben. Emancipatiebeleid kan alleen succes hebben 
als mannen en vrouwen hierbij even sterk worden 
betrokken; ieder heeft gelijke rechten, kansen en 
plichten. 

Ook in de komende regeringsperiode dient de 
emancipatie een integraal onderdeel te blijven 
van het regeringsbeleid . Het beleid op de meest 
uiteenlopende gebieden blijkt direct dan wel indi
rect invloed uitte oefenen op de emancipatie van 
de vrouw. Emancipatiebeleid moet derhalve facet
beleid worden . Bewustwording van dit fe it en het 
hiermee rekening houden zal tot een belangrijke 
taak gerekend moeten worden van alle bewinds
lieden en volksvertegenwoordigers. 

De nog resterende ongelijkheden tussen man 
en vrouw in de wet en /of andere regelgeving moe
ten worden opgeheven. 
Naleving van deze aangepaste wetten en regels 
vereist een betere controle en moet begeleid wor
den door goede voorlichting . 

In het kader van de gelijkberechtiging van man 
en vrouw, met name waar het gaat om de toetre
ding van de partner op de arbeidsmarkt, dienen 
de belastingmaatregelen voor tweeverdieners 
opnieuw te worden bezien. 

In datzelfde kader dient bij de verdere vormge
ving van de sociale zekerheid ten principale geko
zen te worden voor verzelfstandiging van uitke
ringsrechten en voor geheel zelfstandige rechten 
als einddoel. Gelijkberechtiging is dat niet alleen 
de formele maar ook de daadwerkelijke positie 
van man en vrouw gelijk zullen zijn . 

In het onderwijs mag geen onderscheid worden 
gemaakt tussen meisjes en jongens in leerpro
gramma en leermiddelen . Voorlichting over vak
kenpakket-, studie- en beroepskeuze dient sexe
neutraal te geschieden. 
Roldoorbreking en emancipatie dienen een inte
graal onderdeel uitte maken van het lesprogram
ma van opleidingsinstituten voor onderwijskrach
ten. 

Het volgen van opleidingen door meisjes om te 
kunnen voorzien in eigen onderhoud dient te wor
den gestimuleerd evenals het volgen van tweede
kans-onderwijs. Mogelijkheden voor her-, om- en 
bijscholing dienen te worden vergroot. 

Kinderopvangmogelijkheden, particulier, indivi
dueel en gesubsidieerd, moeten toegankelijk zijn 
voor alle ouders die daar behoefte aan hebben. In 
de eerste plaats wordt dit mogelijk gemaakt door 
algemene financiële maatregelen (belasting), in 
de tweede plaats door, waar nodig, oprichting en 
instandhouding van gesubsidieerde kinderdag
verblijven. De ouderlijke bijdrage daarvoor dient 
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gebaseerd te zijn op de werkelijke kosten. 
Het instellen van continuroosters op scholen moet 
zowel vanuit emancipatorisch als onderwijskun
dig opzicht worden gestimuleerd. 

Op het terrein van het arbeidsmarktbeleid moe
ten maatregelen worden genomen die gericht zijn 
op een zo groot mogelijke keuzevrijheid van man
nen en vrouwen tot deelneming aan het arbeids
proces : waar mannen nachtarbeid kunnen ver
richten is dat ook aan vrouwen toegestaan. 
Vrouwen dienen in evenredige mate als mannen 
deel te kunnen nemen aan werkgelegenheidspro
jecten terwijl de arbeidsbemiddeling voor vrou
wen moet worden verbeterd . 

De overheid geeft het voorbeeld om de eenzijdi
ge arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen 
te doorbreken. Een aan een termijn gebonden 
voorkeursbehandeling van de vrouw wordt ge
rechtvaardigd bij een keuze tussen vrouwen en 
mannen bij gelijke kwaliteit. 

Maatregelen moeten worden genomen om een 
betere loopbaanbegeleiding voor vrouwen bij de 
overheid mogelijk te maken . Wat betreft het be
drijfsleven dient een begeleidingsbeleid, zoals 
thans wordt gevoerd bij enkele grote bedrijven, te 
worden bevorderd . 

Het beleid op het terrein van de ontwikkelings
samenwerking dient mede gericht te zijn op ver
betering van de positie van de vrouw in de Derde 
Wereld, rekening houdend met de daar gevestig
de culturen. 

De overheid zal een voorwaardeschappend be
leid moeten ontwikkelen ten behoeve van de 
emancipatie van de vrouwen uit etnische minder
heidsgroepen . Activiteiten met betrekking tot deze 
emancipatie zullen zoveel mogelijk in eigen kring 
en onder begeleiding van uit de eigen etnische 
groep afkomstige vrouwen ontplooid dienen te 
worden . 

Voorkomen moet worden dat wetten en regelin
gen ten aanzien van etnische minderheden de 
vrouw extra afhankelijk maken van de man in 
deze groepen. Bestaande wetten en regelingen 
zullen daarop worden bekeken . 

• 46 Media 

Een wezenskenmerk van een vrije maatschappij 
is de vrijheid van expressie en informatie-over
dracht. 

Aan de verspreiding van buitenlandse televisie
programma's met behulp van kabels, straalzen
ders en satellieten mogen geen belemmeringen 
(een verbod op ondertiteling en van op Nederland 
gerichte reclame) in de weg worden gelegd. Er 
wordt principieel geen onderscheid gemaakt tus
sen commerciële en niet-commerciële omroep. 
De omroepwet en de Telegraaf- en telefoonwet 
dienen aan de nieuwe technische mogelijkheden 
te worden aangepast. 

De verdeling van zendtijd tussen de landelijke 
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omroeporganisaties dient meer in overeenstem
ming te worden gebracht met de ledenaantallen . 
Er dient tenminste één net te komen op commer
ciële basis, zo nodig in eerste instantie via ruime 
mogelijkheden van STER-reclame. Ook dienen 
gesponsorde programma's te worden toegestaan. 

Het wordt mogelijk gemaakt regionale en lokale 
omroepen te financieren uit reclame-inkomsten . 

Toepassingen van nieuwe technische mogelijk
heden op het terrein van de informatie-overbren
ging worden door de overheid bevorderd waarbij 
de keuzevrijheid van de consument voorop dient 
te staan . Monopolieposities moeten worden ver
meden. 

Er dient een kabel raamwet te komen, waarbij 
de vrijheid van gebruik van de kabel gewaarborgd 
dient te worden . Daarbij wordt, voor zover er 
ruimte aanwezig is, gelegenheid geboden voor 
uitzendingen door amateurs en voor financiering 
door reclame. 

De monopoliepositie van de PTT op het terrein 
van de telecommunicatie zal ter discussie moeten 
worden gesteld. 
Het gebruik van lokale kabelnetten wordt niet aan 
bepalingen gebonden; bijvoorbeeld zal datatrans
missie daarop worden toegestaan 
Telefoonabonnees zullen de vrijheid krijgen om 
typegekeurde randapparatuur vrijelijk op de markt 
aan te schaffen. 

Aan de pers zal de mogelijkheid moeten worden 
geboden zelfstandig programma's en reclame te 
verzorgen via ether en kabel. 

Meer dan tot nu toe worden de media gebruikt 
voor educatieve doeleinden . 

Om de pluriformiteiten van de pers in stand te 
houden en te bevorderen kan financiële steun 
worden verleend. Deze steun wordt dan verleend 
op basis van algemene bedrijfseconomische crite
ria en kan slechts van tijdelijke aard zijn . 

Van de gebruikers van openbare bibliotheken 
mag worden verwacht dat zij een redelijke eigen 
bijdrage leveren in de kosten van deze, zo ruim 
mogelijk aanwezige, voorzieningen. 

• 47 Culturele en etnische verschillen 

De Grondwet bepaalt, dat allen die zich in Neder
land bevinden, in gelijke gevallen gelijk behan
deld moeten worden en verbiedt discriminatie 
uitdrukkelijk. De overheid moet een beleid voeren 
waardoor een ieder gelijke kansen krijgt om zich 
te ontwikkelen . 

Intercultureel onderwijs voor alle ingezetenen 
is een goede zaak. De opleidingen voor leerkrach
ten zullen daarop afgestemd moeten worden, 
evenals de leermiddelen . 
Leerplanontwikkeling voor intercultureel onder
wijs dient gestimuleerd en in de praktijk getoetst 
te worden. 

Het onderwijs in eigen taal en cultuur op de 
basisschool dient de toegankelijkheid van het Ne-
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derlands onderwijssysteem en het begrip van de 
Nederlandse samenleving te vergroten . Dit mag 
niet ten koste gaan van het reguliere onderwijs, 
met name het onderwijs in de Nederlandse taal. 

Bij het voortgezet onderwijs moet - in het ver
lengde van het multi-etnische karakter van onze 
samenleving - de mogelijkheid om ook talen van 
culturele en etnische minderheden in het pakket 
op te nemen worden uitgebreid. 

Vrouwen dienen het recht te krijgen om te opte
ren voor een zelfstandige verblijfstitel. Onder
zocht moet worden of in Nederland verblijvende 
minderjarige kinderen desgewenst in aanmerking 
kunnen komen voor een zelfstandige verblijfstitel 
vanaf een bepaalde leeftijd . 

Het verdient aanbeveling het zich ontwikkelen
de etnische ondernemingschap te bevorderen . 
Hiertoe dient het grote aantal regels en procedu
res voor etnische ondernemers beter inzichtelijk 
gemaakt te worden. 

De zelfredzaamheid van minderheidsgroepen 
wordt bevorderd door de deelname aan het ver
enigingsleven te stimuleren . 

Daar waar sprake is van een territoriale concen
tratie wordt een via de gemeenten geïntegreerde 
aanpak van het overheidsbeleid ten behoeve van 
minderheden voorgestaan. 

Het verdient aanbeveling binnen het gegeven 
aantal formatieplaatsen van de overheid - met 
name op plaatselijk en regionaal niveau - ook 
ambtenaren te recruteren uit etnische groepen . 
Dit kan de communicatie tussen overheid en al 
lochtone groepen verbeteren. 

Binnen het gegeven pakket voor de woning
bouw dient meer rekening gehouden te worden 
met de eigenheid en behoeften van allochtone 
Nederlanders, zoals het groot-familieverband. 

Bij de overheidsvoorlichting over regelingen 
ten behoeve van alle burgers wordt mede gelet 
op het bereiken van de allochtonen in onze sa
menleving . 
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IX 

• 48 Buitenlands beleid 

Buitenlandse politiek moet uitdrukking geven aan 
dezelfde fundamentele liberale beginselen van 
vrijheid en verantwoordelijkheid, verdraagzaam
heid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardig
heid van alle mensen , die voor iedere burger in 
eigen land worden nagestreefd. 
Daarom is de VVD voor verwerkelijking van een 
internationale rechtsorde, waartoe de VN de aan
zet vormen, voor handhaving van de rechten van 
de mens, voor nauwe samenwerking tussen de 
democratische landen van Europa . Ontwikkelings
samenwerking is een essentieel deel van het bui 
tenlands beleid. 

Buitenlands beleid wordt echter gevoerd in een 
geheel andere omgeving dan nationale politiek. 
Er is daar nog geen rechtsorde met afdwingbare 
vormen van conflictoplossing . De vrijheid is in de 
minderheid. Wapens worden gemaakt en elke 
dag gebruikt. De Nederlandse buitenlandse poli
tiek moet daarom zorgen voor de verdediging 
van de vrijheid en voor de veiligheid van de bevol
king . Dit uiteraard tezamen met andere landen, 
die de vrijheid hoog houden. Daarom beschouwt 
de VVD de NAVO als de hoeksteen van ons buiten
lands beleid en steunt zij met kracht het streven 
van deze organisatie naar machtsevenwicht op 
een zo laag mogelijk niveau van bewapening . 

Het is helaas maar weinigen gegeven in vrijheid 
te leven . Daarom heeft verdediging van het ge
bied, waar vrijheid heerst en de mensenrechten 
worden gehandhaafd voorrang boven uitbreiding 
ervan. Indien een dergelijke uitbreiding mogelijk 
is, dan wordt zij uitsluitend met vreedzame mid
delen nagestreefd. 

Niet vergeten mag worden dat het buitenlandse 
beleid naast de grote belangen die wij delen met 
de gehele mensheid, althans met de bondgeno
ten, ook de directe Nederlandse belangen moet 
behartigen. Het buitenlands beleid moet voldoen 
aan hoge maatstaven van betrouwbaarheid, sa
menhang, doeltreffendheid en geloofwaardig
heid. Nu er bij de bevolking minder dan vroeger 
consensus heerst over de buitenlandse politiek, is 
er meer aandacht nodig voor de aanvaarding van 
het beleid door de burger. 
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Nederland en de 
wereld 

• 49 Internationale rechtsorde en rechten van 
de mens 

Grondregels van de internationale rechtsorde die
nen door gezamenlijk optreden met andere lan
den te worden gehandhaafd. Uitspraken van het 
Internationale Hof van Justitie en van het Europe
se Hof behoren door alle in het geding zijnde lan
den te worden opgevolgd. 

Nederland bevordert de onpartijdigheid, het 
gezag en de doelmatigheid van de VN en steunt 
waar mogelijk de vredesoperaties van deze orga
nisatie. Ons land coördineert zijn optreden in de 
Verenigde Naties zoveel mogelijk met andere 
Westelijke landen. 

Nederland zet zich in voor een krachtige en 
daadwerkelijke bestrijding van het internationale 
terrorisme. 

Met voortvarendheid moet worden gewerkt 
aan de juridische vormgeving van het internatio
nale noodhulprecht. 

Nederland bevordert eerbiediging van de klas
sieke en sociale rechten van de mens. Wij laten 
ons daarbij niet verleiden tot selectieve veront
waardiging . Wij keuren elke schending van deze 
rechten gelijkelijk af. Hierbij verdient gezamenlijk 
optreden met andere landen, in het bijzonder die 
in de Europese Gemeenschap en de Raad van 
Europa de voorkeur. Uitspraken van het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens worden nage
komen . 

Nederland bepleit de aanstelling van een Hoge 
Commissaris voor de Rechten van de Mens. Ne
derland dient ruimhartig deel te nemen aan de 
programma's van de Verenigde Naties ter leni
ging van de noden van vluchtelingen . Derde-We
reldlanden, bereid tot het opvangen en hervesti
gen van vluchtelingen, dienen krachtig te worden 
ondersteund, financieel zowel als anderszins. Pro
cedures betreffende toelating van vluchtelingen 
en asielaanvragen moeten worden bekort, zowel 
in het belang van de vluchteling als van de rechts
orde. 

Alle pogingen het internationale verkeer van 
pers, omroep, cultuur en onderwijs aan banden te 
leggen worden vastbesloten van de hand gewe
zen. In dit kader wordt het Nederlandse lidmaat
schap van de Unesco aan een kritische evaluatie 
onderworpen en indien nodig beëindigd. 
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• 50 De Europese Gemeenschappen 

De toekomstige ontwikkeling van ons land wordt 
voor een groot deel bepaald door en in samen
werking met anderen. 

Het zwaartepunt ligt bij onze naaste omgeving, 
waarmee wij in de Europese Gemeenschap zijn 
verbonden . Vanzelfsprekend is daarbij naast de in 
dit programma op vele plaatsen vermelde pro
grammapunten, het Programma van Europa ELDI 
LDE 1984-1989 uitgangspunt van handelen voor 
onze nationale en Europese parlementariers. 

In het Nederlands EG-beleid staan twee doel 
stellingen centraal. In de eerste plaats wordt ge
streefd naar verbetering van de werkgelegen
heidssituatie en van Europa's concurrentiepositie 
in de wereld . De voltooiing van de interne markt 
en van het Europees Monetaire Stelsel, het tot 
stand komen van een Europees Vervoersbeleid 
en het scheppen van voorwaarden voor de tech 
nologische en industriële ontwikkeling dienen 
dan ook prioriteit te hebben . Concurrentieverval
sende steunmaatregelen en discriminerend aan
koopbeleid door nationale overheden dienen te 
worden bestreden. 
In de tweede plaats moet de besluitvorming in de 
EG sneller en democratischer verlopen en moet 
Europa dichter bij de burger gebracht worden. 
Daarom moet het veto in de Raad van M inisters 
aan banden worden gelegd en moeten de burgers 
via het Europees Parlement meer invloed op de 
besluitvorming krijgen . 

De achterstand in de ontwikkeling van de EG 
heeft de concurrentiepositie van de EG-landen op 
de wereldmarkt ernstig nadeel toegebracht. Om 
daarin verandering te brengen moet ernst ge
maakt worden met standaardisatie en het schep
pen van voorwaarden voor technologische en 
industriële ontwikkeling . Eureka kan daarvan een 
voorbeeld zijn. Het midden- en kleinbedrijf zal bij 
dit en andere communautaire programma's op 
technologische vernieuwend gebied zowel bij de 
opzet alsook bij de uitvoering nauw betrokken 
dienen te zijn . Tevens dienen de resultaten van 
deze programma's binnen het bereik van kleinere 
bedrijven te komen. 

Harmonisatie van de wetgeving op het gebied 
van het arbeidsrecht in de ruimste zin , van oplei
ding , vorming en scholing, van de inspraak en 
medezeggenschap van werknemers en verrui
ming en stimulering van de arbeidsmobiliteit zijn 
ook noodzakelijke elementen voor de ontwikke
ling van de EG. 

Regelgeving vanuit Europa dient niet te komen 
bovenop de nationale bepalingen, maar in plaats 
daarvan. Ook de Europese wetgever dient open 
oog te hebben voor het vermijden van niet nood
zakelijke voorschriften. 

De Europese begroting dient afspiegeling te 
zijn van het beleid , dat nodig is om aan de EG een 
nieuw toekomstperspectief te geven . Door een 
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beter evenwicht te bevorderen tussen vraag en 
aanbod van de produkten van de landbouw, zal 
het onevenredig aandeel van de kosten van het 
landbouwbeleid kunnen worden verminderd en 
kan ruimte worden geschapen voor andere be
leidsonderdelen. De stijging van de landbouwuit
gaven zal moeten achterblijven bij die van het 
totaal van de begroting . 

De ruimte die ontstaat door het, door de Raad 
te realiseren, achterblijven van de landbouwuitga
ven kan worden besteed voor nieuw beleid. Dit 
kan ook worden gefinancierd uit de ruimte die 
ontstaat door bestaand Europees beleid te schrap
pen of doordat het in de plaats komt van bestaand 
nationaal beleid, waarvan de financiering dan 
naar de EG wordt overgeheveld. Dit houdt echter 
tevens in dat op het Europese Parlement een 
evenredig zwaardere verantwoordelijkheid rust 
om die kosten tegenover de belastingbetaler te 
verantwoorden . Daarbij kan het Europese Parle
ment zich niet onttrekken aan de financieel -econo
mische realiteit zoals die door de ministers van 
Financiën van de lidstaten aan het begin van de 
begrotingsprocedure passend dient te worden 
gepresenteerd . 

Belangrijke bezuinigingen kunnen voorts wor
den bereikt door de uitvoerende organisatie van 
de EG efficiënterte maken. Daarbij dient o.a. aan
dacht te worden besteed aan het aantal ambtena
ren van de EG, de wijze en de plaats van vergade
ren etc. Bij de aldus nagestreefde sterkere doel
matigheid van het uitgavenbeleid van de Ge
meenschap past een strakke begrotingsdiscipline. 
Realisering daarvan biedt de voorwaarde, waar
aan voldaan moet worden, om tot een verhoging 
van de BTW-afdracht aan Brussel te kunnen ko
men. Een verhoging overigens, die nodig is we
gens de toetreding van Spanje en Portugal tot de 
EG. Het onderscheid tussen verplichte en niet ver
plichte uitgaven op de EG-begroting dient te wor
den opgeheven . 

De begroting zal mede tot uitdrukking moeten 
brengen dat de EG niet alleen verantwoordelijk
heid wil dragen voor de vooruitgang in de lidsta
ten maar ook voor de perspectieven van die lan
den in de wereld, die in welzijn en welvaart zijn 
achtergebleven. Er moet met kracht naar worden 
gestreefd, dat de EG als geheel voldoet aan de 
internationaal gestelde doeleinden op het gebied 
van de ontwikkelingshulp en de bestrijding van 
de honger in de wereld. 

De vertraging in de ontwikkeling van de EG is 
voor een belangrijk deel te wijten aan de van het 
Verdrag van Rome afwijkende praktijk van besluit
vorming en het dreigen met het gebruik van het 
vetorecht. Besluiten moeten als algemene regel 
met meerderheid van stemmen worden genomen 
en unanimiteit dient te worden beperkt tot een zo 
klein mogelijk aantal in het Verdrag voorziene 
onderwerpen, waaronder die met betrekking tot 
nieuwe leden of geheel nieuwe beleidsterreinen . 
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Voor dit laatste is differentiatie in het tempo van 
uitvoering aanvaardbaar. 

De Europese integratie dient voorts met kracht 
te worden bevorderd door een versterking van de 
Europese instellingen en verbreding van hun 
werkterrein. In het bijzonder moeten (onder het 
platform) de budgettaire en voorts de wetgevende 
bevoegdheden van het Europese Parlement wor
den vergroot en moet de Europese Commissie 
krachtiger en met volledig gebruik van het toeko
mend initiatiefrecht optreden. 

De werkdruk van het Hof van Justitie dient te 
worden verlicht door de instelling op korte termijn 
van een 'rechtbank van eerste instantie' welke 
belast zal worden met de behandeling van ambte
narenzaken en zaken welke een uitvoerig onder
zoek van de feiten vergen waaronder met name 
mededingingszaken. 

Het ontwerp van een Verdrag tot oprichting van 
de Europese Unie, zoals dat is opgesteld door het 
Europese Parlement, geeft een goede aanzet voor 
die noodzakelijke versterking, die zonder aanvul 
ling van de bestaande verdragen niet mogelijk is . 

Langs die weg, of zo nodig via afzonderlijke 
besluitvorming, dient te worden bevorderd dat bij 
de volgende verkiezingen het Europese Parlement 
in alle lidstaten wordt verkozen volgens het stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging. 

Het gewicht van de EG in de internationale poli 
tiek kan dat van de som daarvan der afzonderlijke 
lidstaten overtreffen . Voorwaarde daarvoor is een 
substatiële versterking van de Europese Politieke 
Samenwerking . 
Nederland dient zich daarvoor in te zetten en in 
die samenwerking een actieve rol te spelen. 

Het gemeenschappelijk paspoort zal alleen dan 
een rol kunnen spelen in de versterking van het 
Europese bewustzijn van de burgers, indien dat 
gepaard gaat met een - ook en vooral voor het 
gemeenschappelijk vervoersbeleid essentiële -
openstelling van de interne grenzen en het weg
nemen van BTW- en andere barrières. 

Een sterke stimulans bij de realisering van het 
Europa van de burger dient uit te gaan van een 
beleid, dat noodt tot kennismaking met de ver
scheidenheid aan culturen binnen de Gemeen
schap en uitgaat van de noodzaak tot handhaving 
en versterking van de pluriformiteit. 

Daarbij moet worden benadrukt dat het patroon 
van deze culturele pluriformiteit een totaal andere 
is C.q . kan zijn dan het patroon van de grenzen 
van de lidstaten. 

De totstandkoming van Europese televisie moet 
krachtig worden bevorderd, omdat deze het Euro
pees besef kan bevorderen en kan bijdragen tot 
versterking van de elektronische en filmindustrie 
in Europa. 

• 51 De Antillen 

Nu de Status Aparte van Aruba met ingang van 
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1 januari 1986 een feit is geworden zal Nederland 
al het mogelijke moeten doen om de Antillen van 
de vijf en Aruba bij te staan bij hun verdere staat
kundige ontwikkeling . 

Gezien de economische problemen hier en op 
de Antillen zal het voor ontwikkelingssamenwer
king beschikbare bedrag meer dan in het verleden 
aangewend moeten worden voor de versterking 
van de economische structuur. Begrotingshulp 
wordt alleen in uiterste noodzaak gegeven en dan 
onder strenge voorwaarden . 

• 52 Ontwikkelingssamenwerking 

Doel van ontwikkelingssamenwerking is verzelf
standiging van mensen en landen . Ontwikkelings
samenwerking is een zaak zowel van solidariteit 
als van wederzijdse politiek en economisch be
lang en gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid. Het ontwikkelingsbeleid moet steeds gericht 
zijn op de werkelijke behoefte van de ontwikke
lingslanden en op de ontplooiing van het individu. 

De omvang van de ontwikkelingsbegroting 
moet ten minste 1,5% van het netto nationaal 
inkomen blijven bedragen. De financiering van 
een deel van de hulpinspanning met kapitaal
marktmiddelen wordt in de komende kabinetspe
riode teruggebracht. 

Voortgaande verbetering van de kwaliteit en 
doelmatigheid van de ontwikkelingshulp - ook 
multilateraal- is van even groot belang als hand
having van de kwantiteit. Op grondige en deskun
dige voorbereiding, begeleiding, evaluatie en in
spectie van projecten en programma's dient de 
nadruk te worden gelegd, evenals op goede finan
ciële planning en controle. De financiële beheers
systemen moeten worden verbeterd . In gevallen 
waarin bilaterale hulp effectief is verdient deze 
voorrang. 

Het ontwikkelingsbeleid dient te zijn gericht op 
directe armoedebestrijding en op duurzame ver
zelfstandiging van de economieën van de afzon
derlijke ontwikkelingslanden. 

Aandacht voor ondernemerschap op lokaal ni
veau en hulp bij de opbouw van een brede onder
wijsstructuur en van specifieke bedrijfsopleidin
gen zijn in dit verband van groot belang. Daar
naast dient ook het beleid op het terrein van de 
macro-economische betrekkingen met ontwikke
lingslanden bij te dragen tot het bereiken van een 
betere en gelijkwaardiger positie van die landen 
in de wereldeconomie. 

Nederland dient te blijven bijdragen aan ver
sterking van internationale organisaties op het 
gebied van de ontwikkelingssamenwerking , on
der meer ter verbetering van de coördinatie van 
de hulp met andere donoren. Versterking van een 
Europees ontwikkelingsbeleid blijft gewenst. Het 
Nederlands aandeel in de bestedingen van inter
nationale organisaties dient te worden vergroot. 

Aan verbetering van de wereldvoedselvoorzie-
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ning moet hoge voorrang worden gegeven, voor
al door verhoging van de voedsel produktie in de 
ontwikkelingslanden zelf en door verbetering van 
distributie en opslag . Zolang noodzakelijk dient -
bij voorkeu r tezamen met andere donoren - voed
selhulp te worden verstrekt. Het oprichten van 
een voedselbank op Europees niveau is een waar
devol instrument voor distributie van voedsel op 
wereldschaal. 
Het geven of verlengen van ontwikkelingshulp zal 
extra kritisch moeten worden bekeken als blijkt 
dat ondanks de wetenschap daarover door ernsti
ge ecologische verstoring van het natuurlijk leef
milieu het voedselarsenaal in relatie tot de bevol
kingstoename door eigen optreden in gevaar 
komt. 

Het beleid gericht op de beperking van de be
volkingsgroei in ontwikkelingslanden dient hoge 
prioriteit te krijgen. Daarbij dient te worden uitge
gaan van het individueel recht op bllslissing om
trent het al of niet krijgen van kinderen. 

De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
moet optimaal gebruik maken van de mogelijkhe
den van de Nederlandse economie en samenle
ving . Hiertoe is een intensieve wisselwerking no
dig van de overheid met zowel het Nederlands 
bedrijfsleven als met andere particuliere organisa
ties, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoe
ring van besluiten. 

De maatschappelijke effecten van de ontwikke
lingssamenwerking dienen zwaar te wegen. Van 
wezenlijk belang hierbij zijn de aanpak van het 
verstedelijkingsvraagstuk, goede gezondheids
zorg en drinkwatervoorziening alsmede positie
verbetering van vrouwen. 

Voor structurele armoedebestrijding en verzelf
standiging van de ontwikkelingslanden is de op
bouw van een goede infrastructuur op het terrein 
van het onderwijs van buitengewoon belang. De 
Nederlandse inspanning daarbij dient te worden 
vergroot. Samenwerking met Nederlandse onder
wijsinstellingen is daarbij essentieel. 
Het op peil houden van de voor ontwikkelingslan
den relevante Nederlandse expertise is van groot 
belang . 

Ontwikkelingssamenwerking dient niet plaats 
te vinden met landen waar ernstige en voortdu
rende schendingen van mensenrechten voorko
men, met uitzondering van hulp die rechtstreeks 
en controleerbaar de bevolking ten goede komt. 
Ontwikkelingssamenwerking moet actief ingezet 
worden ter verbetering van de mensenrechtensi
tuatie in de landen waarmee wordt samenge
werkt. 

De ontwikkelingshulp aan Suriname kan pas 
worden hervat nadat in dat land concrete stappen 
zijn gezet tot herstel van de democratie en eerbie
diging van de fundamentele mensenrechten. 

Objectieve voorlichting inzake ontwikkelingssa
menwerking blijft van belang. Deze dient te zijn 
gericht op de pluriforme Nederlandse samenle-
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ving en uitsluitend te gaan over de directe proble
matiek van ontwikkelingssamenwerking. Voor
lichtingsactiviteiten mogen het Nederlandse bui
tenlands beleid niet verstoren . 
Wanneer de Nationale Commissie voorlichting en 
bewustwording Ontwikkelingssamenwerking 
(NCO) niet kan voldoen aan voorgaande vereisten 
wordt zij opgeheven en zal een andere vorm wor
den gezocht om tot objectieve voorlichting te ko
men. 

• 53 Probleemgebieden 

De eerbiediging van de rechten van de mens laat 
in tal van landen te wensen over. Een gunstige 
ontwikkeling is het toenemend herstel van burger
rechten in enige landen in Zuid-Amerika. Helaas 
is dit nog niet aan de orde in het aangrenzende 
Midden-Amerika, dat voortdurend zorg oproept. 
Voor de problemen in Midden-Amerika dient te 
worden gestreefd naar een diplomatieke oplos
sing, waartoe met name het Contadora-proces 
dient te worden ondersteund. 

Nederland dient zijn inspanningen hierbij voor
al te kanaliseren via de Europese Politieke Samen
werking. Veel aandacht moet gegeven worden 
aan de sociaal-economische aspecten van de Mid
denamerikaanse problematiek. 

De onafhankelijkheid van Afghanistan dient te 
worden hersteld. Alle troepen van de USSR beho
ren Afghanistan te verlaten . De vluchtelingen 
moeten naar hun land kunnen terugkeren. Het 
Afghaanse volk zal dan in vrijheid een nieuwe 
regering moeten kunnen kiezen . Een politieke re
geling van de oorlog zal de instemming moeten 
hebben van de Afghaanse vrijheidsstrijders . Ne
derland dient de hulp aan vluchtelingen en andere 
oorlogsslachtoffers te vergroten . Ons land moet 
in het Oost-Westoverleg voortdurend op beëindi
ging van de interventie aandringen . Zolang deze 
wrede oorlog voortduurt is geen vergaande ont
spanning van de betrekkingen met de USSR mo
gelijk. 

Ons land dient zich in samenwerking met onze 
partners in de diverse daartoe aangewezen fora 
actief op te stellen t .a.v. een eerbiediging van de 
rechten van de mens in alle landen van de regio 
Indo-China . De militaire confrontatie door Viet
nam en de onderdrukking van de bevolking in 
diverse landen in de regio zijn een voortdurende 
bron van vluchtelingen en dienen te worden te
gengegaan . 

Nederland zet zich in voor een herstel van de 
soevereiniteit van alle staten in de regio en in het 
bijzonder van Cambodja. 

Liberalen veroordelen elke vorm van rassendis
criminatie en onderdrukking. Samen met de 
Westelijke partners streeft Nederland daarom 
naar beëindiging van het apartheidsbeleid in 
Zuid-Afrika langs vreedzame weg . De huidige ont
wikkeling baart grote zorg. In samenwerking met 

VVD : 53 



de partners wordt daarom getracht invloed op 
Pretoria uit te oefenen met als doel : het vreed
zaam tot stand komen van gelijkberechtiging van 
en toekenning van het staatsburgerschap aan de 
niet blanke bevolkingsgroepen . 
Contacten met personen, groepen en organisaties 
in Zuid-Afrika die dit doel nastreven worden geïn
tensiveerd . 
Economische drukmaatregelen vormen op zich 
zelf geen doeltreffend middel om het Zuidafri 
kaanse bewind tot beëindiging van het huidige 
stelsel te brengen . Dit geldt in het bijzonder voor 
eenzijdige economische maatregelen van een en
kel land. Nederland draagt naar vermogen bij tot 
een spoedige regeling van het vraagstuk-Nami
bië, waardoor de Zuidafrikaanse aanwezigheid in 
dit gebied kan worden beëindigd. 

Alle staten in het Midden-Oosten hebben recht 
op een bestaan binnen veilige en internationaal 
erkende grenzen . 
Dus ook de Arabische staten dienen het bestaans
recht en het voortbestaan van Israël te aanvaar
den en dit door uitdrukkelijke verklaringen te er
kennen. Voor het bereiken van een vredesregeling 
en de bepaling van de wederzijdse grenzen (in de 
geest van VN-resolutie 242) dienen de nabuursta
ten met Israël onderhandelingen te voeren . Een 
uiteindelijke vredesregeling moet rekening hou
den met Palestijnse verlangens, waarbij de veilig
heid van Israël niet mag worden aangetast. Aan
vaarding van de PLO als mede-onderhandelaar 
kan pas plaatsvinden, als zij werkelijk afziet van 
terreurdaden en haar doel - Israël te vernietigen 
- heeft opgegeven . 

Gestreefd wordt naar vreedzame en stabiele 
verhoudingen in het gebied van de Golfstaten 
mede wegens hun belangrijke plaats in de olie
voorziening . 

Ons land bevordert met betrekking tot het Mid
den-Oosten een op alle hierboven omschreven 
doelen gericht beleid in Europees verband, dat tot 
stand komt na diepgaand overleg met de VS. 

Het grootste aaneengesloten gebied waar spra
ke is van een voortdurende en een ernstige schen
ding van de mensenrechten wordt gevormd door 
het Oostblok. De Oostbloklanden dienen gehou
den te worden aan de VN-verdragen over men
senrechten en aan de Slotakte van Helsinki. Ons 
land stelt zich daartoe actief op in alle daarvoor 
geschikte fora . 

• 54 Vrede en veiligheid 

Het proces dat in gang is gezet door de akkoorden 
van Helsinki vormt een graadmeter voor de ver
houdingen tussen Oost en West. Voor behoud 
van vrede en veiligheid dienen deze akkoorden te 
worden nageleefd. De positie en rol van de bur
gers, de veiligheid en met name de vrije commu
nicatie tussen landen en volkeren zijn van belang 
voor duurzame vrede en veiligheid. 

477 

In het beleid voor vrede en veiligheid zal de 
hoogste voorrang moeten worden gegeven aan 
het bevorderen van wederzijdse wapenbeheer
sing en wapenbeperking en aan het verminderen 
van de afhankelijkheid van kernbewapening. 

De nadruk van onze defensie-inspanning zal 
moeten liggen op een modern conventionele bij
drage, mede van belang om de afhankelijkheid 
van kernwapens te verminderen. Moderne tech
nologieën dienen positief tegemoet getreden te 
worden. 

Zij vormen een belangrijke bijdrage in de verbe
tering van het defensievermogen van het Wester
se bondgenootschap met conventionele midde
len, waardoor een wezenlijke bijdrage wordt gele
verd aan het streven naar vermindering van af
hankelijkheid van in het bijzol1der korte-dracht
kernwapens. 

De VVD gaat akkoord met het onderzoek naar 
de verdediging tegen kernraketten zoals beoogd 
door het Strategisch Defensie Initiatief (SDI) van 
de VS. De onderzoekresultaten zullen te zijner tijd 
beoordeeld moeten worden aan de hand van de 
volgende criteria: 

kan het de stabiliteit in de krachtsverhoudin
gen bevorderen; 
is het effectief; 
is het betaalbaar; 
kan het tweezijdige vermindering van kernwa
pens vergemakkelijken; 
kan het de veiligheid van West-Europa verho
gen? 

Het zal nog tot begin van de jaren negentig duren 
voordat duidelijk is of aan deze criteria kan wor
den voldaan . 

Het lidmaatschap van de NAVO is de hoeksteen 
van ons veiligheidsbeleid. Dit lidmaatschap eist 
van ons land de bereidheid loyaal zijn aandeel in 
de verdediging van het Westen te nemen. Daartoe 
behoort uitvoering van het besluit van 1 juni 1984 
inzake kruisvluchtwapens. 
Eenzijdige vermindering van de Nederlandse de
fensie-inspanning of eenzijdige ontwapening 
wordt met kracht van de hand gewezen. De VVD 
streeft naar verantwoorde wapenbeheersingsaf
spraken tussen Oost en West op alle terreinen. 

Binnen de NAVO en andere internationale orga
nisaties zoals bijv. de WEU moet Nederland stre
ven naar een stelsel van betekenisvolle politieke 
consultaties op een ogenblik, dat het beleid nog 
niet is vastgelegd. 

Biologische en chemische wapens dienen we
reldwijd te worden uitgebannen. Zolang dit niet 
het geval is dienen de Nederlandse strijdkrachten 
adequaat tegen deze wapens beschermd te wor
den . 
Teneinde het hoofd te bieden aan het toenemend 
internationaal terrorisme, de drugshandel en de 
wapensmokkel , dient het werk van de nationale 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet alleen 
nationaal te worden geïntensiveerd maar ook 
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over de grenzen heen, terwijl daarnaast zeer grote 
aandacht moet worden besteed aan opleiding en 
uitrusting van parate terreurbestrijdingseenhe
den . 

• 55 Defensie 

Voor een wezenlijke bijdrage van ons land aan 
het Westerse bondgenootschap dienen de Ne
derlandse strijdkrachten over de nodige middelen 
te beschikken om hun taak in NAVO-verband te 
kunnen vervullen . Daartoe is ook de met de bond
genoten overeengekomen reële groei van de de
fensie-inspanning met 3% per jaar nodig . Voorts 
dienen de Nederlandse strijdkrachten te zijn voor
zien van de noodzakelijke uitrusting om aan ande
re defensietaken (zoals VN-taken) tegemoet te 
kunnen komen . 

De NAVO-bondgenoten moeten hoge prioriteit 
geven aan standaardisatie van materieel en uit
wisselbaarheid van onderdelen . Naast de be
staande NAVO-procedures dienen nationale pro
cedures op elkaar afgestemd te worden, zodat 
operationele samenwerking van militaire eenhe
den zowel organisatorisch, administratief als lo
gistiek zonder problemen kan geschieden. 

In de zogenaamde two-way-street dienen de VS 
te worden gestimuleerd tot aanschaf van door de 
Europese landen gezamenlijk geproduceerd ma
terieel. Daartoe is het nodig dat de Europese 
bondgenoten samenwerken. 

De Europese samenwerking in de 'Independen
ce European Programme Group' (IEPGl, Euro
groep en Westeuropese Unie dient op elkaar te 
worden afgestemd en verder te worden uitge
bouwd. Aanschaf van Europees defensiematerieel 
dient echter niet voort te komen uit eenzijdige 
opstelling, waardoor de militaire noodzaak en de 
eisen van kwaliteit en betaaibaarheid worden ver
onachtzaamd. 

Bij investeringsbeslissingen moet rekening 
worden gehouden met standaardisatie en Europe
se samenwerking, naast militaire noodzaak, finan
ciële haalbaarheid en nationale industriële betrok
kenheid. Tevens moeten bij de besluitvorming de 
consequenties voor het personeel en de exploita
tie worden betrokken . 

De civiele verdediging dient verder te worden 
ontwikkeld en te worden geïntegreerd in het hui
dige veiligheidsbeleid . De afstemming in het ka
der van het staatsnoodrecht, van de diverse be
voegdheden, dient reeds in normale omstandig
heden te zijn geregeld. 

De dienstplicht moet behouden blijven als 
maatschappelijke basis voor de krijgsmacht. An
dere dienstplichtsteiseis dan het huidige verdie
nen nadere studie, waarbij eveneens de dienst
plicht voor vrouwen kan worden betrokken. In 
principe moeten alle militaire functies voor vrou
wen openstaan . Daartoe zal de integratie van de 
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vrouw in de krijgsmacht met voortvarendheid 
worden gerealiseerd . 

Beroepsmilitairen die zich niet loyaal ten op
zichte van aan hen gestelde taken willen of kun
nen opstellen dienen de consequenties hieruit te 
trekken. 

Door de operationele taak van de krijgsmacht 
worden aan de militaire eisen gesteld, die een 
specifieke positie rechtvaardigen . Deze operatio
nele taak kan alleen dan worden uitgevoerd indien 
aandacht wordt besteed aan opleiding en motiva
tie van het personeel. De rechtspositie van het 
milita ire personeel dient te worden verbeterd en 
een rechtva ardiger beloning te worden verwezen
lijkt. Dit geldt eveneens voor gewezen militairen . 
Er dient te worden gezocht naar mogelijkheden 
om door dienstplichtigen tijdens de d ienstplicht 
opgelopen maatschappelijke achterstand op 
evenwichtige wijze te compenseren. 

Voortdurende toetsing van de defensie-organi
satie aan de criteria : decentralisatie, deregulering 
en het tegengaan van bureaucratisering, is van 
groot belang. Dit moet leiden tot een grotere doel
matigheid en doeltreffendheid. 

Het inschakelen van onafhankelijke deskundi
gen kan daartoe een middel zijn . De centrale orga
nisatie van het departement wordt versterkt als 
bestuurshulp voor de politieke leiding . 
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Zie voor de samenstelling van het register en voor 
het hanteren ervan de Verantwoording hierboven, 
blz. 9-13. In het register is de voorkeurspelling 
aangehouden. 

Gebruikte afkortingen: 
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CDA 
CPN 
0'66 
EVP 
GPV 
PPR 
PSP 

PvdA 
RPF 
SGP 
VVD 

Christen Democratisch Appèl 
Communistische Partij van Nederland 
Democraten '66 
Evangelische Volkspartij 
Gereformeerd Politiek Verbond 
Politieke Partij Radikalen 
Pacifistisch Socialistische Partij 
Partij van de Arbeid 
Reformatorische Politieke Federatie 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 



aanranding : 
zie : politiebeleid 

wetshandhaving 

aardgas: 
zie: grondstoffenbeleid 

aardgasbaten: 
zie : collectieve uitgaven 

aardolie: 
zie: grondstoffen beleid 

aardwarmte: 
zie : energiebeleid 

ABM-verdrag (Anti-Ballistic Missiles): 
zie : veiligheidsbeleid 

abortus: 
CDA 20,21,52 
CPN 34 
EVP 55 
GPV 3,5,7,9,39,47,51,69,72,91 
PSP 19,39 
PvdA 35 
RPF 1,4,5,17,20,115,116,118 
SGP 33, 34, 36, 81 

achterstallig onderhoud: 
zie : woningbouw 

actie- en pressiegroepen (zie ook kraakacties en 
vredesbeweging) : 
CPN 5,10 
EVP 63 
GPV 18 
PPR 1, 5-9, 40 
PSP 3, 4, 11, 29, 46 
RPF 24 
SGP 8 
VVD 6 

adoptie van kinderen: 
CDA 21 
EVP 55,61 
PPR 23 
RPF 17, 18,20 
VVD 6 
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Register 

advertenties : 
zie : reclame 

advocaten : 
zie: wetshandhaving 

Afghanistan : 
CDA 9 
CPN 12 
EVP 18 
GPV 126 
PPR 17 
PSP 17 
PvdA 51 
RPF 70,77 
SGP 48, 51 
VVD 53 

afkickregimes: 
zie : verdovende middelen 

afkicktherapie: 
zie: verdovende middelen 

afroepcontracten: 
zie : werkomstandigheden 

afstoting staatsdeelnemingen: 
zie : privatisering overheidsbedrijven en over
heidstaken 

aftrekposten: 
zie : loon- en inkomstenbelasting 

afvalstoffen : 
zie: milieubeleid 

afvalverwerking: 
zie : milieubeleid 

afvalwarmte: 
zie: energiebeleid 

agglomeratie van gemeenten : 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

agrarische cultuurlandschappen: 
zie: landbouwbeleid 

landschap 



agrarisch grondgebruik: 
zie : landbouwbeleid 

agrarisch structuurbeleid: 
zie: landbouwbeleid 

Aids: 
CPN 49 
GPV 46 
PSP 38,39 
RPF 117 
SGP 35 

akkerbouw: 
zie: landbouwbeleid 

alcoholverslaving: 
zie : verdovende middelen 

alfabetiseringscursussen: 
zie : onderwijs aan volwassenen 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds : 
zie : ambtenaren 

pensioenfondsen 

Algemene Bijstandswet (ABW): 
zie : sociale voorzieningen 

Algemene Ouderdomswet (AOW): 
zie: sociale voorzieningen 

Algemene Rekenkamer: 
CPN 17,41 
PvdA 29 
VVD 4,10 

Algemene Weduwen- en Wezenwet (A WW) : 
zie : sociale voorzieningen 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) : 
zie : gezondheidszorg 

alimentatie: 
zie: huwelijk 

alleenstaanden: 
CDA 38, 46, 77 
CPN 2,28 
D'66 6,7, 16,17,19 
GPV 41,43, 80, 92,108 
PPR 29 
PvdA 7, 29, 31 
RPF 104 
VVD 6, 26,31 

alleenwonenden: 
zie : alleenstaanden 

alternatieve geneeswijzen : 
CDA 53 
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CPN 34 
D'66 24 
EVP 54 
PPR 30,31 
PSP 38, 39 
RPF 118 
SGP 36 
VVD 39 

alternatieve straffen: 
zie: wetshandhaving 

alternatieve vormen van energie: 
zie : energiebeleid 

amateuristische kunstbeoefening: 
zie: cultuurbeleid 

amateursport: 
zie: sportbeleid 

ambtenaren: 
CDA 2, 37, 39, 40, 42, 43, 45 
CPN 1, 9, 17-20, 40, 42, 43 
D'66 4, 6, 15, 16, 21 , 26, 28, 40 
EVP 8,11 , 41,65,66 
GPV 21 , 22,37,90,93, 98, 135 
PPR 9,13,15,38 
PSP 8, 46 
PvdA 2,4, 7,25-27,30,31 , 61 
RPF 31, 36, 39, 54, 56, 113 
SGP 68,82 
VVD 3,5,6, 10, 14, 45,47 

ambulante hulp: 
zie: ziekenverzorging 

ammoniak-emissie: 
zie : bio-industrie 

milieubeleid 

Amnesty International: 
zie : rechten van de mens 

ANC: 
zie : Zuidelijk Afrika 

Angola : 
zie : Zuidelijk Afrika 

Antarctica: 
EVP 26 
PvdA 59 

anticonceptie: 
EVP 55 
GPV 91 
PvdA 59 
RPF 115 
SGP 35 



anti-discriminatie wetgeving : 
zie: discriminatie 

anti-kraakwet: 
zie: kraakacties 

Antillen: 
zie : Nederlandse Antillen 

anti-racisme: 
zie: discriminatie 

antisemitisme: 
zie : discriminatie 

AOW: 
zie: sociale voorzieningen 

apartheid: 
zie: Zuidelijk Afrika 

apothekers: 
CPN 34 
EVP 54 
PSP 38 
RPF 116 

aquacultuur: 
zie: visserij 

Arabische staten : 
zie: Midden-Oosten 

arbeiderszelfbestuur: 
zie: democratisering in de bedrijven 

arbeidsbemiddeling: 
zie : werkgelegenheid 

arbeidsbureau: 
zie : werkgelegenheid 

arbeidsconflicten : 
zie: staking(srecht) 

arbeidsduurverkorting: 
zie: arbeidstijdverkorting 

arbeidsinspectie: 
zie: werkomstandigheden 

arbeidskosten (matiging) : 
zie: loon- en inkomensbeleid 

arbeidsmarkt: 
zie : werkgelegenheid 

arbeidsomstandigheden: 
zie: werkomstandigheden 

arbeidsongeschiktheid: 
zie: sociale voorzieningen 
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arbeidsplaatsenplan: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidstijden: 
zie: werkomstandigheden 

arbeidstijdverkorting: 
CDA 2, 39, 40, 42, 47, 59, 68, 74 
CPN 1,5,7,9,16,18,21,31,33,35,37,42,48 
D'66 4, 6, 8-10, 15, 22, 40 
EVP 3,8 
GPV 80,93 
PPR 12-15,21,23 
PSP 3,7,8, 18, 19, 35 
PvdA 10,12,13,23-27,29,33,40,61 
RPF 54,94,101,113 
SGP 67,72 
VVD 12,14 

arbeidsvoorwaarden: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

arbeidsvoorzieningen: 
zie: werkomstandigheden 

ARBO-wet: 
zie : werkomstandigheden 

archiefbeleid: 
zie: cultuurbeleid 

artotheken: 
zie: cultuurbeleid 

artsen: 
CDA 52,53 
CPN 34 
D'66 24 
EVP 54,55 
GPV 48, 52, 53 
PPR 31 
PSP 37-39, 44, 59 
PvdA 3,35 
RPF 8, 21,115-118 
SGP 36 
VVD 39 

Aruba: 
CDA 10 
D'66 5 
GPV 128 
PSP 17 
PvdA 55 
RPF 71 
SGP 62 
VVD 51 

asielrecht: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

asielzoekers: 
zie: vluchtelingen(beleid) 



Atlantisch Bondgenootschap: 
zie: NAVO 

atoompacifisme: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

atoomproeven: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

atoomtaken: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

atoomwapens: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

ATV: 
zie: arbeidstijdverkorting 

auteursrechten: 
zie: cultuurbeleid 

autobezit: 
zie: autoverkeer 

autobus: 
zie: openbaar vervoer 

automatisering: 
CDA 11,39,47,50,59,61,62,64 
CPN 1,9, 19 
0'66 6, 11, 21, 23, 40 
EVP 32 
GPV 82,84 
PPR 6, 13, 24, 25, 28 
PSP 5, 7, 35 
PvdA 13,16,17,40 
RPF 26, 28, 97 
SGP 15, 24, 25, 63 
VVD 1, 3, 6-8, 11, 22, 33, 35, 36, 46 

autorijscholen: 
zie: autoverkeer 

autoverkeer: 
CDA 11,14,68,80,83,84 
CPN 29,30 
0'66 10, 33, 34 
EVP 15, 25, 50, 52 
GPV 78,79,96,102,110,111 
PPR 13, 1~ 1~2~ 28, 29, 38 
PSP 5, 24, 26, 27, 29, 30 
PvdA 40,45 
RPF 42,47,75,87,88,106 
SGP 33, 39, 44, 45 
VVD 19,41 

autovrije zones: 
zie: autoverkeer 

AWBZ: 
zie: gezondheidszorg 
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bacteriologische wapens: 
CPN 11 
EVP 20 
GPV 124 
RPF 78,81 

banenplan: 
zie: werkgelegenheid 

banken: 
CDA 41 
CPN 14,23,25,28 
PPR 4, 12, 16 
PSP 6, 9, 10, 23, 49 
PvdA 29 

basisinkomen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

basisloon: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

basisonderwijs: 
CDA 54, 55, 60-62, 80 
CPN 31,37,46 
0'66 23 
EVP 29,30 
GPV 60,61 
PPR 32,33 
PSP 34, 35, 41 
PvdA 13,34 
RPF 96 
SGP 23 
VVD 28, 29, 36, 42, 47 

beddenreductie: 
zie: ziekenverzorging 

bedrijfsbezetting: 
zie: staking(srecht) 

bedrijfsdemocratie: 
zie: democratisering in de bedrijven 

Bedrijfsfonds voor de Pers: 
zie: mediabeleid 

bedrijfsgeneeskundige diensten: 
CPN 19,34 
PSP 39 

bedrijfsscholen: 
zie: leerlingenstelsel 

bedrijfssluiting: 
zie: economisch beleid 

bedrijfsveiligheid: 
zie: werkomstandigheden 

beeldende kunst: 
zie: cultuurbeleid 



Beeldende Kunstenaarsregeling : 
zie : cultuurbeleid 

bejaarden: 
CDA 38,52,53,68,77,78, 82,84 
CPN 2, 28, 33, 34, 
0'66 10, 27, 28, 31 
EVP 10, 43, 52, 54, j56 
GPV 51,71,76,94, ,108,110,111 
PPR 6, 19-21, 24, 25, 29-31 
PSP 19, 22, 26, 27, p, 37 
PvdA 13, 24,25, 33, 5,40,45,61 
RPF 52, 54, 109, 120 
SGP 20, 29,31 -33, 44' 
VVD 1, 13, 26,38,40 ' 

bejaardenoorj~n : 
zie: bejaarden 

bejaardentehuizen : 
zie : bejaarden 

belastingdienst: 
zie : belastingen algemeen 

belastingdruk: 
zie : belastingen algemeen 

belastingen algemeen: 
CDA 35,39, 40,42, 45,46,77 
CPN 2, 4, 9, 22-24, 42, 44 
0'66 7-10,12,15,16,18,19,26,30,40 
EVP 20, 56, 66 
GPV 19,35,41 , 71,81,83, 92,96 
PPR 15,22,26,38,40 
PSP 9, 10, 46 
PvdA 21,22,26,27,29,61 
RPF 43, 53, 58, 61, 63, 91 
SGP 63, 72, 76-78 
VVD 8, ~ 12, 1~ 1~ 17, 21 , 42 

belasting en eigen woning: 
CDA 46,77,78 
0'66 31 
EVP 51 , 66 
PPR 15,29 
PSP 23 
PvdA 4, 29, 43 
RPF 67 , 104,105 
SGP 79 
VVD 5, 15, 26 

belasting en gehuwde vrouw: 
zie : tweeverdienerswet 

belastingfraude: 
zie : zwart geld 

belastingverhoging/-verlaging 
zie : belastingen algemeen 
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belastingontduiking 
zie: zwart geld 

belastingstelsel: 
zie : belastingen algemeen 

belbus: 
zie: openbaar vervoer 

Benelux: 
zie: buitenlands beleid 

beroepsgoederenvervoer: 
zie : goederenvervoer 

beroepsleger: 
zie : militaire dienstplicht 

beroepsonderwijs (zie ook Hoger Beroepsonder
wijs): 
CDA 2,42,47, 50,54,56,58,59,61 , 63,64 
CPN 24,31 
0'66 23 
EVP 32, 33 
GPV 58, 78, 84 
PSP 34 
PvdA 13,27,32,34,61 
RPF 43, 91, 94, 95, 97 
SGP 24,85 
VVD 6,9, 11 , 14, 17,18,30,31,33,50 

beroepssport: 
zie : sportbeleid 

beroeps visserij: 
zie : visserij 

besloten vennootschap: 
CPN 44 
PSP 6 
VVD 6 

bestemmingsplannen: 
zie: ruimtelijke ordening 

bestrijdingsmiddelen: 
zie: milieubeleid 

betalingsbalans: 
zie: financieel beleid 

bevolkingsoverloop: 
zie: ruimtelijke ordening 

bevrijdingsbewegingen: 
CPN 9,12 
0'66 37 
EVP 16 
GPV 130 
PPR 17 
PvdA 51 -53 



RPF 74,77 
SGP 52 

bewakings- en veiligheidsdiensten particuliere: 
zie: politiebeleid 

bewapening: 
zie : veiligheidsbeleid 

bewapeningsspiraal: 
zie : veiligheidsbeleid 

bezuiniging overheidsuitgaven : 
zie: collectieve uitgaven 

bibliotheekbeleid: 
CDA 53,70 
CPN 33, 35 
0'66 22 
EVP 46 
GPV 116 
PPR 21,34 
PSP 37, 53, 55 
PvdA 36 
SGP 27 
VVD 46 

Biesbosch : 
zie : landschap 

binnenscheepvaart: 
CDA 11, 83, 84 
0'66 33 
EVP 52 
PPR 29 
PSP 27 
PvdA 45 
RPF 87,88 
SGP ~3, 44-46 
VVD 19 

bio-gas: 
zie: energiebeleid 

bio-industrie: 
CPN 25,26 
0'66 13,30 
EVP 5, 24, 25, 57 
GPV 85 
PPR 18, 19 
PSP 29, 49, 50 
PvdA 23 
RPF 91 
SGP 40 

biologische wapens: 
CDA 12 
PPR 17 
PvdA 58 
RPF 37, 78, 81 
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SGP 57 
VVD 54 

bio-technologie: 
zie : volksgezondheid 

BKR: 
zie: cultuurbeleid 

blinden: 
zie: gehandicapten 

blokdenken: 
zie : Oost-West verhouding 

Blijf-van-m 'n-lijf-huizen : 
zie : vrouwenemancipatie 

bodembescherming: 
zie: milieubeleid 

bodemsanering 
zie: milieubeleid 

bodemschatten: 
zie: grondstoffenbeleid 

bodemschoonmaak: 
zie : milieubeleid 

bodemverontreiniging: 
zie: milieubeleid 

boeren: 
zie: landbouwbeleid 

boetes: 
zie: wetshandhaving 

bordeelverbod: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

bosbouw: 
zie: landbouwbeleid 

BTW: 
CDA 41,46 
CPN 17,22,28 
0'66 10,12,18,31,40 
EVP 8,25,66 
GPV 81,92,117,127 
PPR 19, 25, 29, 38 
PSP 6,10 
PvdA 16,21,29 
RPF 64,91 , 104 
VVD 16,17, 50 

bouwkosten: 
zie: woningbouw 



Brede Maatschappelijke Discussie: 
zie : kernenergie 

broederdienst: 
zie : militaire dienstplicht 

bromfietsers: 
zie : fietsers en voetgangers 

buitengewoon onderwijs: 
zie : speciaal onderwijs 

buitenlands beleid: 
CDA 2-12, 32, 39, 41 , 44,48-50, 59, 63, 65-67,69, 
72, 80-82, 84 
CPN 2, 3, 7-9, 11 -14, 23, 25, 26, 45 
0'66 1,5,11 , 13,21 , 30,32, 34-40 
EVP 4, 13-22, 24-26, 52, 57, 60, 66 
GPV 33, 76,86,89, 102, 119-130, 132, 133 
PPR 6, 16, 17 
PSP 1-3,5,11 -17,28,29,43-49 
PvdA 7-9,11,12,14,15,17-19,22,23,26,30,37, 
41,45,47-60 
RPF 10,46,68-75, 77-82, 88, 90-92 
SGP 8, 19, 48-56, 58, 61, 62, 68, 85 
VVD 1,5, 6,8,9,11,17-19,21 -23,27,39,42, 48-55 

buitenlandse werknemers: 
zie : minderheden, etnische en culturele 

buitenlichamelijke bevruchting 
zie : kinderloosheid , medische technieken tot op

heffing van 

buitenparlementaire oppositie: 
zie : actie- en pressiegroepen (zie ook kraakacties 

en vredesbeweging) 

burgemeester: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

Burgemeester en Wethouders : 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

burgerlijke ongehoorzaamheid: 
zie : actie- en pressiegroepen (zie ook kraakacties 

en vredesbeweging) 

burgerlijk verzet: 
zie : actie- en pressiegroepen (zie ook kraakacties 

en vredesbeweging) 

burgerwachten: 
zie : buurtwachten 

bus: 
zie: openbaar vervoer 

buurtbus : 
zie: openbaar vervoer 
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buurt- en clubhuis werk: 
zie: buurt- en dorpshuizen 

buurt- en dorpshuizen : 
CDA 53,79 
CPN 8,32,47 
EVP 20, 40, 42 
PSP 19,33,36,37,45,46 

buurtgroepen: 
zie : buurt- en dorpshuizen 

buurtwachten: 
CDA 23 
CPN 44 
PPR 26 
PSP 44 
RPF 5 

BVD: 
zie : politiebeleid 

bijscholing arbeid: 
zie : omscholing arbeid 

bijsluiter geneesmiddelen : 
zie: geneesmiddelen 

Bijstandswet (ABW): 
zie : sociale voorzieningen 

bijstandstrekkers: 
zie: sociale voorzieningen 

bijzonder onderwijs: 
zie : openbaar en bijzonder onderwijs 

campings: 
zie: recreatie 

canabisprodukten: 
zie : verdovende middelen 

carpooling : 
zie : autoverkeer 

casino's: 
zie : kansspelen 

cellentekort: 
zie : wetshandhaving 

Centraal-Amerika: 
zie: Latijns Amerika 

chemisch afval: 
zie: milieubeleid 

chemische bestrijdingsmiddelen 
zie: milieubeleid 



chemische wapens: 
CDA 12 
CPN 11 
D'66 37 
EVP 20 
GPV 124 
PPR 17 
PvdA 58 
RPF 37, 78, 81 
SGP 57 
VVD 54 

Chili: 
zie: Latijns Amerika 

civiele verdediging: 
zie: sociale verdediging 

co-assistenten: 
zie : artsen 

collectieve uitgaven: 
CDA 1,2,38,39,41,43,45 
CPN 1,9,16, 17,21-23,28,33 
D'66 4, 6, 8, 9, 16, 40 
EVP 62,66 
GPV 35,77,78,81,82,90,93,95,135 
PPR 12, 13,30 
PSP 3,5,7,9,18,45 
PvdA 9, 12, 18, 24, 27, 61 
RPF 1, 4, 40-42, 53, 55, 58, 59, 115 
SGP 35,37,63,64,76 
VVD 1,5,9,10,14,39 

collegegeld: 
zie : studiefinanciering 

Commissaris van de Koningin : 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

computerisering: 
zie: automatiseri ng 

concentratielanden: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

concubinaat: 
zie : huwelijk 

conducteurs: 
zie: openbaar vervoer 

Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD): 
zie : verdovende middelen 

consumentenbeleid: 
CDA 48 
0'66 14 
EVP 12, 25, 27 
GPV 118 
PPR 12,31 
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PSP 55 
PvdA 28 
VVD 21 

consumentenbonden: 
zie : consumentenbeleid 

consumentenorganisaties: 
zie: consumentenbeleid 

consumentenvoorlichting: 
zie : consumentenbeleid 

Contadora-groep: 
zie : Latijns Amerika 

conventionele bewapening: 
zie: veiligheidsbeleid 

conversie (omzetting defensie-industrie in civiele 
industrie): 
zie: defensiebeleid 

criminaliteit(sbestrijding): 
zie: wetshandhaving 

Cuba: 
zie : Latijns Amerika 

cultuurbeleid: 
CDA 11, 53, 54, 67, 69-72 
CPN 1,2,28, 33,35,36 
D'66 10,21,22,36 
EVP 45-48, 51 
GPV 116 
PPR 6, 20, 21, 30, 32-35 
PSP 37,41,51-53,55 
PvdA 4,33,36, 43 
RPF 53-55, 74, 94, 108, 110 
SGP 21, 26, 27 
VVD 22,25,42,46, 49, 50 

dagbladen : 
zie: mediabeleid 

databank: 
zie: automatisering 

decentralisatie van bestuur en beleid: 
CDA 2, 13, 15, 33-36, 38, 41,42, 54, 57, 59, 77,78 
CPN 9, 17,26, 28, 33,39,42 
D'66 4, 23, 24, 26, 28, 30, 33 
EVP 62 
GPV 21 , 23, 32, 33, 49,68 
PPR 2, 6,7,10,11,32 
PSP 5,22, 23,28,36,45,46 
PvdA 1, 4, 12, 19, 20, 33-35, 38, 40, 43 
RPF 3,28,29, 31,40,41,88,103,104,109 
SGP 13, 14,63,64,76 
VVD 1-3, 5, 9, 18, 22, 23, 26, 32, 34, 38, 39, 55 
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deel(tijd)arbeid: 
zie : werkgelegenheid 

deeltijdbanen : 
zie : werkgelegenheid 

defensiebegroting: 
zie: defensiebeleid 

defensiebeleid: 
CDA 12 
CPN 7,9, 11 , 23, 32, 40, 43 
0'66 11 , 12, 37, 40 
EVP 20,66 
GPV 21,120, 121 
PPR 16, 17, 38 
PSP 1-3, 11, 12 
PvdA 17,41,58,60,61 
RPF 6, 78-80, 82-84, 86 
SGP 55, 58, 59, 62 
VVD 48, 54, 55 

democratisering in de bedrijven: 
CDA 2, 40 
CPN 8,9, 16-19 
0 '66 20 
EVP 3, 11, 12, 15, 65 
GPV 97 
PPR 4,10-12 
PSP 1-3, 5, 6 
PvdA 11,25 
RPF 57 
SGP 80 
VVD 50 

democratisering in het gevangeniswezen : 
CPN 40, 44 
EVP 59 
PSP 44 

democratisering in de gezondheidszorg : 
CDA 2, 52,53 
CPN 34 
0 '66 24 
EVP 54,55 
GPV 53 
PPR 10,30,31 
PSP 38,39 
PvdA 25,35 
SGP 36 
VVD 39 

democratisering in de krijgsmacht: 
CPN 11,43 
PPR 16 
PvdA 58 
RPF 84 
SGP 58 
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democratisering in het onderwijs: 
CDA 2,59, 60 
CPN 31 , 32 
0'66 23 
EVP 30, 33, 37 
GPV 56,65 
PPR 10, 33 
PSP 32, 34, 35 
PvdA 34 
RPF 95 
SGP 22, 25 
VVD 34 

democratisering in de staat: 
CDA 2,34 
CPN 4, 7-9, 11 , 39, 43 
0'66 1-3 
EVP 63,64 
PPR 6-11,40 
PSP 1-3, 5, 45, 46 
PvdA 1,3 
SGP 12,14 
VVD 5-7 

democratisering in volkshuisvesting en ruimtelij
ke ordening: 
CDA 2,77, 80 
CPN 28 
EVP 51 
PPR 10,28 
PSP 1, 2, 22-25 
PvdA 25,43 
RPF 103 

democratisering in het welzijnsbeleid: 
CDA 2,52,53 
CPN 34 
0'66 20 
EVP 43 
PSP 8,37 
PvdA 25 
RPF 109 
SGP 31 
VVD 40,41 

denivellering van inkomen: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

departementale indeling: 
CDA 8, 24, 34, 82 
CPN 11,26,35,37 
0'66 21,26,30,38,39 
EVP 33,62 
GPV 31 
PPR 16,22,25,27,34,35 
PSP 44 
PvdA 5,7,17,30,32, 33 
RPF 38,77,113 
VVD 3, 5, 8, 11, 18, 25, 35 



derde televisienet: 
zie: mediabeleid 

Derde Wereld: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

deregulering: 
zie: decentralisatie van bestuur en beleid 

detailhandel: 
zie: zelfstandigen 

detailhandelsonderwijs: 
zie: beroepsonderwijs 

dienstcommissies: 
zie: ambtenaren 

dienstplicht: 
zie: militaire dienstplicht 

dienstweigeraars: 
zie: militaire dienstplicht 

dierenbescherming 
CDA 50,82 
CPN 25,32 
0'66 13,30 
EVP 5, 26, 28, 58 
PPR 19 
PSP 39,49, 50 
PvdA 23 
SGP 33,40 
VVD 18,35 

dieren welzijn: 
zie: dierenbescherming 

dierproeven: 
zie: dierenbescherming 

discriminatie: 
CDA 2, 9, 18, 23, 29, 42, 53 
CPN 5,7-9, 17,31,33,38,40,43-49 
0'66 25,26 
EVP 2,16,29,35,38,39,42,44,59,60 
GPV 4,15,56 
PPR 20-23, 27, 39 
PSP 1-3,11,13,17-21,34,35,38,40-42,44,52, 
56, 57, 59 
PvdA 1, 3, 30, 49 
RPF 2,6-8,69, 73, 74, 113 
SGP 4, 17,49,50,65 
VVD 7,8,26,41,47,48,53 

DNA-onderzoek, recombinant: 
zie: volksgezondheid 

docenten: 
zie: leerkrachten 
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donorbanken: 
zie: kinderloosheid, medische technieken tot op

heffing van 

doodstraf: 
zie: wetshandhaving 

doorstromingsbeleid: 
zie: volkshuisvesting 

doping: 
zie: sportbeleid 

verdovende middelen 

dorpsvernieuwing: 
zie: stadsvernieuwing 

draagmoeder(contract): 
zie: kinderloosheid, medische technieken tot op

heffing van 

drinkwater(kwaliteit): 
zie: milieubeleid 

drugs: 
zie: verdovende middelen 

duo-banen: 
zie: werkgelegenheid 

echte minima: 
zie: eenmalige uitkeringen 

minimum-inkomen 

echtscheiding: 
zie: huwelijk 

economie van het genoeg: 
zie: produktiebeperking 

economisch beleid: 
CDA 1,2,4,8,9,11,12,14,15,36,39-41,43,45, 
47-50,53,59,61,62,64-67,72,75,77,79-82 
CPN 1, 3, 7-9, 14-20, 22-29, 31, 33, 36, 39, 44 
0'66 1, 6-18, 21, 22, 29, 30, 32, 36, 38-40 
EVP 3,7-9, 11, 12, 14-16,20-22,24,25,32,37-39, 
42,47,50,54,57,62,66 
GPV 2,21,22,24,49,54,58,77-79,81-84,90,92, 
93,106,113,115,117,118,127,134,135 
PPR 2-4, 6, 10-19, 21, 24, 25, 28, 30-33, 37, 38 
PSP 1-3,5-11, 13, 14, 16,23,28,32,33,35,45-47, 
49, 50, 53, 55 
PvdA 4, 7-20, 22-28, 33-38, 40, 42-45, 47, 52, 59-
61 
RPF 3,26,28,29,40-44,51,75,77,90-92,97,102, 
111, 120 
SGP 13,15,24,25,27,37,41,44,54,63,64,66, 
68-70 
VVD 1-3, 6-23, 25, 26, 33, 35-37,41,44, 46, 50, 52 

economische groei: 
zie: economisch beleid 



economische macht: 
zie: herstructurering Nederlandse economie 

economisch structuurplan: 
zie : herstructurering Nederlandse economie 

ecosystemen: 
zie : milieubeleid 

educatief verlof: 
zie: onderwijs aan volwassenen 

eenmalige uitkeringen 
CPN 46 
EVP 10 
GPV 91 
PPR 30 
PvdA 27 
RPF 55 
VVD 13 

één-persoonshuishoudens: 
zie: alleenstaanden 

eenzijdige ontwapening: 
zie: veiligheidsbeleid 

Eerste Kamer: 
zie: Staten-Generaal 

eerste-lijnszorg: 
zie: ziekenverzorging 

electriciteit, teruglevering van: 
zie: energiebeleid 

electriciteitscen tra les : 
zie: energiebeleid 

electriciteitsta rieven: 
zie : energiebeleid 

woningbezit 

EI Salvador: 
zie: Latijns Amerika 

Emancipatieraad: 
zie: vrouwenemancipatie 

embryo-transfer: 
zie: kinderloosheid, medische technieken tot op

heffing van 

emissienormen: 
zie: milieubeleid 

energiebeleid: 
CDA 12,34, 41,49,50,78,80,82,83 
CPN 7-9, 17,25-28,32,39 
D'66 11,30,31,34,40 
EVP 5,9, 12,22, 24,25,27,37,57,58 
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GPV 78,87,102,104, 105, 127 
PPR 12,13,17-19,25,38 
PSP 1,3, 5,6,23,24,26,27,30,31,45 
PvdA 4,10,14,15,17,18,40,41,43,44,59,61 
RPF 40, 45, 51, 88, 90-92 
SGP 70, 85-87 
VVD 20 

energiebesparing(sbeleid) 
zie: energiebeleid 

energiedragers: 
zie: energiebeleid 

energieverbruik 
zie: energiebeleid 

enquête-recht: 
zie: Staten-Generaal 

EPS: 
zie: Europese samenwerking 

erfpacht: 
zie: pacht 

ESPRIT-project: 
zie: Europese samenwerking 

technologische vernieuwingen 

etherpiraten : 
zie: mediabeleid 

etherreclame: 
zie: reclame 

etnische groepen: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

Eurocontrol: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

Eureka: 
zie: Europese samenwerking 

technologische vernieuwingen 

Europees Hof van Justitie: 
zie: Europese samenwerking 

Europees Monetair Stelsel (EMS): 
zie : Europese samenwerking 

Europees Parlement: 
zie: Europese samenwerking 

Europees veiligheidssysteem: 
zie : Europese samenwerking 

Europese Commissie 
zie: Europese samenwerking 



Europese defensiemacht: 
zie: Europese samenwerking 

Europese Gemeenschap: 
zie: Europese samenwerking 

Europese Ministerraad: 
zie: Europese samenwerking 

Europese Politieke Samenwerking (EPS): 
zie: Europese samenwerking 

Europese samenwerking: 
CDA 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 32, 39, 41, 44, 48-50, 
59,63, 65-67, 69, 72, 80-82, 84 
CPN 15, 23, 25, 26 
D'66 1,11,13,21,30,32,34-37,39,40 
EVP 4, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 52, 57 
GPV 86,89,102,112,122,127 
PPR 16, 17 
PSP 16, 17,28,49 
PvdA 7,11,12,14,15,17-19,22,23,26,30,37, 
41, 45, 47-49, 52, 53, 57-60 
RPF 46,68,69, 73, 75, 77, 88, 90-92, 102 
SGP 54 
VVD 5,6,8,9,11,17-19,21-23,27,39,42,48-50, 
52, 53, 55 

Europese Unie: 
zie: Europese samenwerking 

euthanasie: 
CDA 20, 22, 52, 53 
CPN 34 
D'66 25 
EVP 55 
GPV 3, 9, 39, 48, 72 
PPR 31 
PSP 39 
PvdA 3 
RPF 1,5,21,116 
SGP 33,34, 36 
VVD 6,39 

evenredige vertegenwoordiging: 
zie: Staten-Generaal 

export: 
zie: economisch beleid 

farmaceutische industrie: 
zie: apothekers 

feminisering: 
zie: vrouwenemancipatie 

feminisme: 
zie: vrouwenemancipatie 

fietsenstallingen, bewaakte: 
zie: fietsers en voetgangers 
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fietsers en voetgangers: 
CDA 80,84 
CPN 30 
D'66 33 
EVP 50,52 
GPV 110 
PPR 13, 19 
PSP 26,27 
PvdA 40,45 
SGP 45 
VVD 19 

fietspaden: 
zie: fietsers en voetgangers 

fietsroutes: 
zie: fietsers en voetgangers 

filevorming: 
zie: autoverkeer 

film: 
zie: cultuurbeleid 

filmkeuring: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

financieel beleid: 
CDA 1-3, 8, 11, 14, 15, 35, 38-46, 50, 77, 78, 80 
CPN 1,2,4,9, 14,16, 17,20-25,28,33,42,44 
D'66 4,6-10,12,15,16,18,19,22,26,30,31,36, 
38,40 
EVP 8,11,20,21,25,51,56,62 
GPV 4,5,19,35,41,71,74,76-78,80-83,90-93, 
95,96, 104, 105, 117, 118, 127, 135 
PPR 4,12,13,15-17,19,22,26,29,30,38,40 
PSP 3, 5-10, 14, 18, 19, 23, 4~ 4~ 49 
PvdA 1,4,9,12,14-18,21,22,24,26,27,29,43, 
47, 59-61 
RPF 1,4,40-43,53-55,58-67,91,101,104,105, 
115 
SGP 35, 37, 54, 63, 64, 66, 72, 75-77, 79 
VVD 1,5,8-15,17,18,21,26,32,33,39,42,45,50 

financiële verantwoording van het verkiezingspro
gramma: 
D'66 40 
EVP 66 
GPV 135 
PPR 38 
PvdA 61 

financieringstekort: 
zie: collectieve uitgaven 

fiscaal beleid: 
zie: belastingen algemeen 

fiscale aftrekposten: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 



forensenverkeer: 
zie : autoverkeer 

ruimtelijke ordening 

forfaitaire huurwaarde: 
zie : belasting en eigen woning 

fosfaatverwijdering : 
zie : milieubeleid 

fossiele brandstoffen: 
zie : grondstoffenbeleid 

fraude belastingen: 
zie : zwart geld 

fraude sociale verzekeringen : 
zie : sociale voorzieningen 

Friese taal en cultuur: 
CDA 69 
0 '66 22 
PPR 20, 21 
PSP 52 
PvdA 4 
SGP 26 

frontlijnstaten : 
zie: Zuidelijk Afrika 

fysiotherapie: 
zie : ziekenverzorging 

garnalen visserij: 
zie : visserij 

gastarbeiders : 
zie : minderheden, etnische en culturele 

gastarieven 
zie: energiebeleid 

woningbezit 

geboortenregeling: 
zie : anticonceptie 

Gedeputeerde Staten: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

gedetineerden: 
zie : democratisering in het gevangeniswezen 

wetshandhaving 

geestelijke verzorging in het leger: 
zie : militaire dienstplicht 

gehandicapten: 
CDA 38,44,53,75,76,78,80,84 
CPN 18, 28, 30 
0'66 17,18,29,31,33 
EVP 10,41,542 
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GPV 72,108,110,111 , 114 
PPR 14,19,29-31 
PSP 8,22, 23, 27, 35-37, 48, 53, 55-57 
PvdA 31, 35, 45 
RPF 52, 54, 96, 109, 112 
SGP 30,44 
VVD 12,26,29,38,41,43 

geldontwaarding : 
zie: inflatie 

geleide loonpolitiek: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

geluidshinder: 
zie : milieubeleid 

Gelijke Behandeling, Wet: 
zie : discriminatie 

gelijke kansen : 
zie : discriminatie 

gemeenschapsvoorzieningen : 
zie : collectieve uitgaven 

Gemeentefonds: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

gemeentelijk bestuur en beleid: 
CDA 15,27,34-36,42,53,59,71,77,78,80, 82,84 
CPN: 9, 17,24,26-28,30,33,34,37,42, 43,46 
0'66 3, 4, 11, 17, 22-24, 28-33, 40 
EVP 11 , 30,51,53,54,59,64 
GPV 17,24,31 -36,49,55,68,71,74,75,80,90, 
105-107,109,110,114,117 
PPR 9-11,19,27,29,30-33 
PSP 5, 22, 23, 27, 30, 34, 36, 44-46 
PvdA 1-5,15,19,20,24,32-35,40-43,45,61 
RPF 30-33, 35, 48, 55, 88, 103-106, 108, 109, 113 
SGP 5,6, 12, 13, 29,42,43,63 
VVD 5,14,15,20,22,23,25,26,34,38,39,41-44, 
47 

gemeentelijke herindeling: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

gemeentepolitie : 
zie : politiebeleid 

gemeenteraden : 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

gemotoriseerd verkeer: 
zie : autoverkeer 

geneesmiddelen : 
CDA 8,53 
0'66 24 
EVP 21, 54, 55 
PSP 38, 39, 57 



PvdA 35,45 
RPF 118 
SGP 44 
VVD 21 , 39 

genetische manipulatie: 
zie : volksgezondheid 

geriatrische zorg: 
zie : bejaarden 

getijde-energie: 
zie : energiebeleid 

gesubsidieerde sector: 
CPN 33 
D'66 16 
GPV 69,70 
PPR 13 
PvdA 27 
VVD 10,14 

gevaarlijke stoffen vervoer: 
zie: goederenvervoer 

milieubeleid 

gevangenen: 
zie : democratisering in het gevangeniswezen 

wetshandhaving 

gevangenis: 
zie : democratisering in het gevangeniswezen 

wetshandhaving 

Gewestelijk Arbeidsbureau: 
zie : werkgelegenheid 

gewesten: 
zie : inrichting van de staat 

gewetensbezwaren : 
zie : militaire dienstplicht 

gezagshandhaving : 
zie: wetshandhaving 

gezin: 
zie : huwelijk 

gezinsproblemen: 
zie: huwelijk 

gezinsvervangende tehuizen : 
zie: welzijnsbeleid 

gezinsverzorging: 
zie: welzijnsbeleid 

gezinsverzorgsters : 
zie: welzijnsbeleid 
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gezinszorg: 
zie : welzijnsbeleid 

gezondheidsopvoeding: 
zie : preventie van ziekten 

gezondheidsvoorlichting: 
zie: preventie van ziekten 

gezondheidsvoorzieningen: 
zie: gezondheidszorg 

gezondheidszorg: 
CDA 2, 15, 17, 52, 53, 73, 76 
CPN 9,21,30, 34 
D'66 12, 24, 26, 27 
EVP 8, 21 , 22, 54-56 
GPV 26,39, 46,50, 51,91 , 135 
PPR 14,24,30, 31,38 
PSP 19, 23, 28, 36, 38, 39, 56, 57 
PvdA 6,25,28,31,33-35 
RPF 55,109,114, 115, 117,120 
SGP 32, 34-37, 65, 76 
VVD 1, 39,52 

gifbelten : 
zie : milieubeleid 

glastuinbouw: 
zie : landbouwbeleid 

goederenvervoer: 
CDA 11,83,84 
D'66 11 
EVP 52 
GPV 79, 112 
PPR 29 
PSP 27 
PvdA 11,19, 45 
RPF 75, 88 
SGP 44-46 
VVD 19,50 

goedkope vlag, varen onder: 
zie: zeehavens en zeescheepvaart 

Golfstaten : 
zie : Midden-Oosten 

gratis onderwijs: 
zie : studiefinanciering 

grensverkeer: 
zie : autoverkeer 

goederenvervoer 

Grevelingen : 
zie: landschap 

groeibanen : 
zie : werkgelegenheid 
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groenstructuur: 
zie: landschap 

groenvoorzieningen: 
zie: landschap 

grondpolitiek: 
CDA 50,80 
EVP 57,62 
PPR 12,29 
PSP 22-25, 47, 49, 50 
PvdA 23,43 
RPF 91,106 
SGP 84 
VVD 26 

grondprijzen: 
zie: grondpolitiek 

grondrechten (klassieke en sociale): 
zie: Grondwet 

grondspeculatie: 
zie: grondpolitiek 

grondstoffen beleid: 
CDA 4, 8, 39, 49, 82 
CPN 8, 14, 26, 27 
D'66 30,34 
EVP 4, 7, 9, 12, 22, 25-27, 37 
GPV 104, 131 
PPR 12, 13, 16, 18, 19,25,38 
PSP 3, 5, 6, 13, 30, 31 
PvdA 10,15,17,18,40,45,59,61 
RPF 45, 51 
SGP 85 
VVD 20,23 

grondwater: 
zie: milieubeleid 

Grondwet: 
CDA 13 
CPN 46 
D'66 3,23 
EVP 8,29 
GPV 4,10,14,36 
PSP 35, 44, 53 
PvdA 1 
RPF 6,7,35,96, 114 
SGP 8, 12,22 
VVD 4,47 

grote steden: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

grijs circuit: 
zie: zwart geld 

gymnasium: 
zie: Voortgezet en VoorbereidenctWetenschap

pel ijk Onderwijs 
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handelsbarrières: 
zie: internationale economische samenwerking 

handelsonderwijs: 
zie: beroepsonderwijs 

hard drugs: 
zie: verdovende middelen 

HAVO: 
zie: Voortgezet en Voorbereidend Wetenschap

pelijk Onderwijs 

HBO: 
zie: Hoger Beroepsonderwijs 

Helsinki-akkoorden: 
zie: Oost-West verhouding 

rechten van de mens 

hennepprodukten: 
zie: verdovende middelen 

herbezetting (van arbeidsplaatsen) 
zie: werkgelegenheid 

herintreders op de arbeidsmarkt: 
zie: werkgelegenheid 

heroïne: 
zie: verdovende middelen 

herscholing: 
zie: omscholing arbeid 

herstructurering Nederlandse economie: 
CDA 2,40 
CPN 8 
D'66 11 
EVP 7,22 
PPR 2-4,12,13,19 
PSP 1-3, 5-7, 28, 45 
PvdA 9,11 
VVD 9 

herstructurering onderwijs: 
CDA 56, 59, 61 
CPN 31 
D'66 21,23 
EVP 29,32 
GPV 57,61-63 
PPR 32,33 
PSP 34,35 
PvdA 34 
RPF 94, 95, 97 
SGP 24 
VVD 28-30 

herverdeling van arbeid: 
zie: werkgelegenheid 



Hoger Beroepsonderwijs: 
CDA 11,57,61,63 
CPN 31 
0'66 23,30 
EVP 32,33 
GPV 63-66 
PPR 32,33 
PSP 34,35 
PvdA 31,34 
RPF 97,100,102 
SGP 25 
VVD 28, 32, 34, 37 

Hoger Onderwijs: 
zie: Hoger Beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk Onderwijs 

Hogescholen: 
zie: Wetenschappelijk Onderwijs 

homeopathie: 
zie: alternatieve geneeswijzen 

homobevrijding: 
zie: homofilie 

homofilie: 
CDA 18 
CPN 2,5,7,9,13,38,40,45,49 
D'66 25 
EVP 2, 16, 29, 44 
GPV 46 
PPR 20-23, 25-27 
PSP 2,11,17,20,21,35,38,39,42,44 
PvdA 1, 30, 49 
RPF 117 
SGP 4,35 
VVD 6,7 

homohaat: 
zie: discriminatie 

homofilie 

homo-onderdrukking: 
zie: discriminatie 

homofilie 

huisartsen: 
zie: artsen 

Huis van Bewaring: 
zie: wetshandhaving 

huisvesting: 
zie: woningbezit 

huizenbouw: 
zie: woningbouw 

huurachterstand: 
zie: woningbezit 
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huurbeleid: 
zie: woningbezit 

huurbescherming: 
zie: woningbezit 

huurcommissies: 
zie: woningbezit 

huurders: 
zie: woningbezit 

huurharmonisatie 
CDA 77,78 
CPN 28 
D'66 31 
PPR 29 
PSP 22,23 
PvdA 43 
VVD 26 

huur/iberalisatie: 
zie: woningbezit 

huurschulden: 
zie: woningbezit 

huursubsidie: 
zie: woningbezit 

huurverhoging: 
zie: woningbezit 

huurwaarde: 
zie: belasting en eigen woning 

huurwoningen: 
zie: woningbezit 

huwelijk: 
CDA 2, 8, 16, 46, 53, 77 
CPN 2, 9, 22, 28 
D'66 2,6, 7, 25, 31 
EVP 51,59 
GPV 4, 5, 27, 39, 40, 42, 44, 46, 49, 52, 72-74, 80 
PPR 20-23, 28-30 
PSP 2,7-10,18-21,44,58 
PvdA 1,3,6,29,30 
RPF 1,3,4,12-16,19,55,58,62,74,104,113,117 
SGP 3, 4, 32, 37, 43, 65, 66, 74, 78 
VVD 6,7, 13,26,40 

hypotheekrente, aftrek van: 
zie: belasting en eigen woning 

identiteitsbewijzen, invoering van: 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

importheffingen: 
zie: internationale economische samenwerking 



incest: 
zie: wetshandhaving 

individuele belastingheffing : 
zie: tweeverdieners(wet) 

individuele huursubsidie: 
zie: woningbezit 

Indonesië: 
CPN 3,7,9, 12 
EVP 16 
GPV 129 
PSP 17 
PvdA 59 
RPF 72,77,109 
SGP 61 

inflatie: 
CDA 80 
GPV 95 
PvdA 14,16,61 
RPF 60 
SGP 75 
VVD 9,10,21 

inflatie-correctie: 
PvdA 29 
SGP 75 
VVD 15 

informatica : 
zie: automatisering 

informatica-stimuleringsplan: 
zie: automatisering 

informatiemaatschappij: 
zie: automatisering 

informatie-technologie : 
zie : automatisering 

inkomensbeleid: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

inkomensnivellering: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

inkomensverschillen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

inkomstenbelasting: 
zie : loon- en inkomstenbelasting 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten: 
zie: politiebeleid 

innovatie: 
zie: technologische vernieuwingen 

497 

inrichting van de staat: 
CDA 2,8, 13-15, 24, 27,33-43,45, 53, 54, 57, 59, 
71,75,77,78,80,82,84 
CPN 1,4,5,7-11,15, 17-20,24,26-28,30,33-35, 
37, 39-43, 46 
D'66 1-4, 9, 11, 15, 17, 21-33, 38-40 
EVP 8,11,20,29,30,33,41,51,53,54,59,62-66 
GPV 4,10-14,16-18,21-23,31-37,49,55,68,71, 
74,75,80,90,93,96,98,105-107,109-111,114, 
117, 135 
PPR 1,2,5-13, 15-17, 19,20,22,25,27,29-35,38, 
40 
PSP 1-6, 8, 10-12, 18, 22, 23, 27-30, 34-36, 41, 
44-48, 50, 53 
PvdA 1-5,7,12,15,17,19,20,24-35,38,40-46, 
58,61 
RPF 3, 6, 24, 28-33, 35, 38-41, 48, 54-56, 68, 75, 
77,78,88,103-106,108,109,113 
SGP 5,6,8, 11-14,22,29,42,43,47,63,64,68, 
76, 82 
VVD 1-11, 14-18, 20-26, 32, 34, 35, 38, 39, 41-45, 
47, 55 

inspraak: 
zie: democratisering 

Integraal Structuur Plan Noorden des Lands: 
zie: regionale ontwikkeling 

intensieve veehouderij: 
zie: bio-industrie 

intercultureel onderwijs: 
zie: onderwijs aan buitenlanders 

intergemeentelijke samenwerking: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

Internationaal Hof van Justitie: 
zie: Verenigde Naties 

Internationaal Monetair Fonds (IMF): 
zie: internationale monetaire samenwerking 

internationaal terrorisme: 
zie: terrorisme, bestrijding van 

internationale economische samenwerking: 
CDA 2,4,8,9,11,12 
CPN 14 
D'66 11,13,21,38,39 
EVP 14, 20-22, 24,25, 27 
PPR 16,17 
PSP 2,5,11,14,16 
PvdA 8,9,14,22,47,59,60 
RPF 75,77 
SGP 54,68 
VVD 19, 50, 52 



internationale monetaire samenwerking: 
CDA 3,8, 11 
CPN 14 
0'66 38 
EVP 21 
PPR 17 
PSP 14 
PvdA 14,47, 59, 60 
SGP 54 

Interpol: 
zie: politie beleid 

invaliden: 
zie: gehandicapten 

investeringsaftrek: 
zie: investeringsbeleid 

investeringsbeleid: 
CDA 41 
CPN 1,9,16,17,19,23,24 
0'66 11,40 
EVP 11, 16, 66 
GPV 2, 78, 79, 81, 82, 92, 93, 135 
PPR 13,19,38 
PSP 5,6,9 
PvdA 4, 10, 12, 15-20, 22, 24, 27, 42, 45, 61 
RPF 41-43 
SGP 63, 68-70 
VVD 9-11,16,17 

investeringsfaciliteiten: 
zie: investeringsbeleid 

Investeringspremieregeling (IPR): 
zie: investeringsbeleid 

In Vitro Fertilisatie (IVF): 
zie: kinderloosheid, medische technieken tot op

heffing van 

Irak: 
zie: Midden-Oosten 

Iran: 
zie: Midden-Oosten 

isolatie(subsidies): 
zie: energiebeleid 

Israël: 
zie: Midden-Oosten 

IVF: 
zie: kinderloosheid, medische technieken tot op

heffing van 

JAC: 
zie: jongeren 
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jacht(verbod): 
zie: dierenbescherming 

landschap 

jeugdbeleid: 
zie: jongeren 

jeugdhulpverlening: 
zie: jongeren 

jeugdloon: 
zie: jongeren 

jeugdorganisaties: 
zie: jongeren 

jeugdwerkloosheid 
zie: werkgelegenheid 

jongeren: 
CDA 2,16,38,39,42,47,52-54,78,82,84 
CPN 2,9,17,20,28,33,35,40,46 
0'66 10, 25, 27, 28, 31, 40 
EVP 36, 40, 52 
GPV 40,43,54,55,69,73,76,108,114 
PPR 6,14,20-22,24,27,31,32 
PSP 7, 8, 22, 37,44, 57-59 
PvdA 3, 6, 7, 13, 24, 26, 27, 33, 35, 36, 61 
RPF 15,16,19,36,54,97,98,101,103,105,109, 
120 
SGP 3,20,21,24,29 
VVD 1,6,8, 14 

Jordanië: 
zie: Midden-Oosten 

journalisten: 
zie: mediabeleid 

Justitie: 
zie : politiebeleid 

wetshandhaving 

kabeltelevisie: 
zie: mediabeleid 

kabinet: 
zie: regering 

kabinetsformateur: 
zie : regering 

kabinetsformatie 1986: 
CPN 6, 10 
0'66 40 
PPR 9 
PSP 3 
VVD 3 

Kaderwet Specifiek Welzijn: 
zie: welzijnsbeleid 



Kaderwet volwasseneneducatie: 
zie : onderwijs aan volwassenen 

Kalkar: 
zie : kernenergie 

kamerbewoners : 
zie: woningbezit 

Kamerleden : 
zie : Staten-Generaal 

kamerverhuur: 
zie : woningbezit 

kampeerterreinen: 
zie : recreatie 

kamperen : 
zie: recreatie 

kanalen: 
zie : binnenscheepvaart 

kansspelen : 
CPN 37 
GPV 25 
PSP 6 
SGP 16, 62 

kantonrechter: 
zie : wetshandhaving 

kapitaalvlucht: 
zie : economisch beleid 

KDI: 
zie : kinderloosheid, medische technieken tot op

heffing van 

kernafvalfopslag): 
zie: milieubeleid 

kerncentrales : 
zie : kernenergie 

kernenergie: 
CDA 12, 49, 80 
CPN 4,5,7,9,27,39 
0'66 34 
EVP 5,27 
GPV 104 
PPR 13, 18, 19 
PSP 1, 3,24,30,31,45 
PvdA 18 
RPF 45,51 
SGP 86 
VVD 20 

kernfusie: 
zie : kernenergie 

499 

kerntaken: 
zie : nucleaire bewapeningl ontwapening 

kernwapens: 
zie : nucleaire bewapening/ontwapening 

kernwapenvrije zones: 
zie : nucleaire bewapeninglontwapening 

kiesstelsel: 
zie: Staten-Generaal 

kinderbescherming : 
zie : jongeren 

kinderbijslag : 
zie : sociale voorzieningen 

kinderdagverblijven: 
zie: vrouwenemancipatie 

kinderloosheid, medische technieken tot ophef
fing van: 
CDA 17 
EVP 55 
GPV 52 
PvdA 35 
RPF 12, 114, 116, 117 
SGP 34 

kindermishandeling : 
zie : wetshandhaving 

kinderopvang: 
zie: vrouwenemancipatie 

kinderpornografie: 
zie: pornog rafie 

kindertelefoons: 
zie: jongeren 

KKN: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

klassegrootte: 
zie: school 

kleine criminaliteit: 
zie: wetshandhaving 

klein- en middenbedrijf: 
zie : zelfstandigen 

kleine zelfstandigen : 
zie: zelfstandigen 

kleinschaligheid: 
CDA 8,41,47, 79,80 
CPN 24 
0'66 11,40 



EVP 21,24,25,37,42,54 
GPV 115 
PPR 6, 12-14, 18, 19,24,32, 33 
PSP 6,23 
PvdA 35,38 
RPF 41,77,91 
SGP 37,72 
VVD 11,17,20,41,44 

kleurstoffen: 
zie : preventie van ziekten 

kleuteronderwijs : 
zie : basisonderwijs 

KMBO: 
zie : beroepsonderwijs 

knielbus: 
zie : gehandicapten 

ko/engebruik: 
zie: grondstoffen beleid 

Komitee Kruisraketten Nee: 
zie: nucleaire bewapening/ontwapening 

Koninklijk Huis: 
zie: regering 

koopkracht: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

koopwoningen 
zie : woningbezit 

Kort Middelbaar Beroepsonderwijs: 
zie: beroepsonderwijs 

kostenbesparing in de gezondheidszorg : 
zie: gezondheidszorg 

kostwinnersbeginsel: 
zie : tweeverdienerswet 

Koude Oorlog: 
zie : Oost-West verhouding 

kraakacties : 
CPN 28 
PSP 22,44 
RPF 24, 104 

krachtvoer: 
zie : landbouwbeleid 

krakers: 
zie : kraakacties 

kranten: 
zie : mediabeleid 
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kringloopeconomie: 
zie : herstructurering Nederlandse economie 

kruisraketten : 
zie : nucleaire bewapening/ontwapening 

kruisverenigingen: 
zie : ziekenverzorging 

kruisvluchtwapens: 
zie : nucleaire bewapening/ontwapening 

kruiswerk: 
zie : ziekenverzorging 

krijgsmacht: 
zie: defensiebeleid 

militaire dienstplicht 

kunstbeleid: 
zie : cultuurbeleid 

kunstbeleving : 
zie: cultuurbeleid 

kunstbeoefening : 
zie: cultuurbeleid 

kunstenaars: 
zie: cultuurbeleid 

kunstmatige donor inseminatie (KOl): 
zie: kinderloosheid, medische technieken tot op

heffing van 

kunstmest: 
zie: landbouwbeleid 

kunstonderwijs : 
zie: cultuurbeleid 

kweekreactor: 
zie: kernenergie 

kijkcijfers: 
zie : mediabeleid 

kijk- en luistergelden: 
zie: mediabeleid 

Lager Beroepsonderwijs: 
zie: beroepsonderwijs 

lagere overheden: 
zie : gemeentelijk bestuur en beleid 

provinciaal bestuur en beleid 

lager onderwijs: 
zie: basisonderwijs 



landaanwinning: 
zie: landschap 

ruimtelijke ordening 

landbouwbeleid: 
CDA 2,8,11,41 , 48, 50,51,57,78-83 
CPN 8, 14, 15, 25, 26, 29, 30, 32 
D'66 11, 13, 29-32 
EVP 5, 15, 21-26, 28, 50, 52, 57, 58 
GPV 78, 84-88, 99, 100, 106, 115, 127, 131 
PPR 13, 1~ 1~ 29 
PSP 5, 13, 24, 25, 28, 29, 39, 47-50 
PvdA 10, 23, 40-42, 44, 46, 59 
RPF 42,45,47-50,77,87,90-93,106,107 
SGP 33, 40,47,54,60,70,71,83,84 
VVD 18, 22-24, 26, 35, 44, 50, 52 

landbouwonderwijs: 
zie: beroepsonderwijs 

landbouwbeleid 

landbouwvoorlichting: 
zie : landbouwbeleid 

Landelijke Pedagogische Centra: 
zie: school 

landinrichtingsprojecten: 
zie: landschap 

landschap: 
CDA 2, 48, 50,51 , 75, 78-83 
CPN 8,14, 15,25,26,29,30 
D'66 11, 13, 30-32 
EVP 22, 23, 26, 50, 52, 57 
GPV 78,84,88,99,100, 106,115 
PPR 19,29 
PSP 24, 25, 28, 47-50 
PvdA 10,40-42,44,46 
RPF 42,45,47,50, 87, 91 , 93,106,107 
SGP 47, 70, 84 
VVD 18, 22-24, 44 

langzaam verkeer: 
zie : fietsers en voetgangers 

Latijns Amerika: 
CDA 6, 8, 9 
CPN 7,9, 12, 14 
D'66 37 
EVP 4, 18 
PPR 17 
PSP 17 
PvdA 47, 53, 60 
RPF 69 
SGP 48 
VVD 53 

Lauwersmeer: 
zie: landschap 
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lawaaibestrijding: 
zie : milieubeleid 

leegstand: 
CDA 77,78 
CPN 9,28 
D'66 31 
EVP 51 
PPR 29 
PSP 22,23 
PvdA 40 
RPF 104, 105 
SGP 41 

leengeld: 
zie: bibliotheekbeleid 

leenvergoeding: 
zie: bibliotheekbeleid 

leerkrachten : 
CDA 54, 56, 59, 60, 63 
CPN 31,46 
D'66 23,27 
EVP 29, 30, 33 
PPR 32,33 
PSP 34, 35 
PvdA 7, 34 
RPF 94,99, 101 
SGP 24,25 
VVD 28,31,32,36,42,45, 47 

leerlingen : 
zie : school 

leerlingenschaalverlaging/verhoging 
zie: school 

leerlingenstelsel: 
CDA 42, 47,54, 59 
CPN 20 
D'66 23,28 
GPV 60,80 
PPR 13 
PSP 35 
PvdA 13, 22, 25, 32, 35, 61 
RPF 97, 98 
SGP 24 
VVD 12,14, 17, 31 

leerplan : 
zie : school 

leerplicht: 
CDA 54 
D'66 23 
EVP 29 
GPV 60 
PPR 33 
PSP 34, 35, 59 
RPF 98 



SGP 24 
VVO 27,31 

leerrecht: 
zie: leerplicht 

legitimatieplicht: 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

leraren: 
zie: leerkrachten 

lerarenopleiding: 
zie: Hoger Beroepsonderwijs 

leerkrachten 
Wetenschappelijk Onderwijs 

Libanon: 
zie: Midden-Oosten 

lokale omroep: 
zie: mediabeleid 

Lomé, verdrag van: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

loodvrije benzine: 
zie: milieubeleid 

looncompensatie: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loon- en inkomensbeleid: 
CDA 2, 38-43, 46-48, 50, 53, 77 
CPN 1,2,5,7,9,16,18,20,21,23-25,28,34,37 
0'66 6-8,10,13,15-17,19,30,31,40 
EVP 3,8,10, 11, 2~ 36,4~48, 66 
GPV 37,81,83,91,93,98,135 
PPR 4, 11-15, 18, 22, 30-32, 34, 38 
PSP 1, 5, 7-10, 18, 22, 38, 39, 49, 50, 53 
PvdA 4,8-10,12,13,16,21 , 23,26,27,30,33,35, 
36,43,61 
RPF 36, 38, 42, 43, 52-54, 58, 61, 63, 91, 117 
SGP 36, 63, 67-69, 72, 75, 76, 80-82 
VVD 9,11,12,14,17,18,21,24 

loon- en inkomstenbelasting: 
CDA 46 
CPN 24 
D'66 18, 22, 40 
EVP 66 
GPV 92,118 
PPR 15,29 
PSP 9, 10 
PvdA 16, 27, 29, 61 
RPF 58, 61, 62, 65, 66, 105 
SGP 77 
VVD 11,15,17 

looningreep: 
zie: loon- en inkomensbeleid 
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loonkosten: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loonmatiging: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loono verleg : 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loonsverhogingen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

lotto: 
zie: kansspelen 

LPG: 
zie: grondstoffenbeleid 

luchthavens en luchtvaart: 
CDA 11,83,84 
D'66 33 
EVP 52 
GPV 112 
PPR 29 
PSP 27, 29 
PvdA 42,45 
RPF 75, 82, 87 
SGP 44 
VVD 19 

luchtverontreiniging : 
zie: milieubeleid 

luchtvervuiling: 
zie: milieubeleid 

luchtvaart: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

luchtverkeersleiding : 
zie: luchthavens en luchtvaart 

luister- en kijkgelden: 
zie : mediabeleid 

maatschappelijke dienstverlening: 
zie: welzijnsbeleid 

maatschappelijke zorg: 
zie : welzijnsbeleid 

maatschappelijk werk: 
zie : welzijnsbeleid 

machtsblokken : 
zie: Oost-West verhouding 

machtsevenwicht: 
zie: veiligheidsbeleid 

mantelzorg: 
zie : welzijnsbeleid 



man-vrouw, gelijkstelling van: 
zie: vrouwenemancipatie 

Marechaussee, Koninklijke: 
zie: politiebeleid 

Markermeer: 
zie: landschap 

Markerwaard: 
zie: landschap 

MAVO: 
zie: Voortgezet en Voorbereidend Wetenschap

pelijk Onderwijs 

maximum-inkomen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

maximum-snelheid: 
zie: autoverkeer 

MBO: 
zie: beroepsonderwijs 

ME: 
zie: politiebeleid 

medezeggenschap(sraad): 
zie : democratisering in het onderwijs 

mediabeleid: 
CDA 2, 11, 67, 72 
CPN 22,36 
D'66 14,22 
EVP 22, 38, 39, 45-47, 55 
GPV 54, 117, 118 
PPR 6, 30, 34-37 
PSP 51,53-56 
PvdA 7, 28, 33, 37 
RPF 89, 111, 120 
SGP 127 
VVD 46, 49, 50 

medici: 
zie: artsen 

medicijnen: 
zie : geneesmiddelen 

medische specialisten: 
zie : artsen 

medisch klachten recht: 
zie: artsen 

medisch tuchtrecht: 
zie: artsen 

meerderjarigheidsleeftijd: 
zie: jongeren 
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meewerkende echtgenoot/echtgenote: 
zie: zelfstandigen 

melkveehouderij: 
zie: landbouwbeleid 

mensenrechten: 
zie: rechten van de mens 

mestoverschotten: 
zie: bio-industrie 

milieubeleid 

methadon-verstrekking: 
zie: verdovende middelen 

metro: 
zie: openbaar vervoer 

micro-electronica: 
zie: automatisering 

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO): 
zie: beroepsonderwijs 

Midden-Amerika: 
zie: Latijns Amerika 

midden- en kleinbedrijf: 
zie: zelfstandigen 

Midden-Oosten: 
CDA 6,9 
CPN 12 
D'66 37 
EVP 4, 17 
GPV 133 
PSP 17 
PvdA 50 
RPF 68,73 
SGP 48, 50, 85 
VVD 53 

middenschool: 
zie: herstructurering onderwijs 

middenstand: 
zie: zelfstandigen 

migranten: 
zie: minderheden, etnische en culturele 

milieubehoud: 
zie: milieubeleid 

milieubeleid: 
CDA 1, 2, 6, 8, 11, 40-42, 48-51, 66, 75, 78-84 
CPN 5, 8, 9, 14, 15, 25-27, 29, 30, 32, 34, 42 
D'66 1, 11, 13, 30-34, 36, 40 
EVP 3-5,7,9,12,15,20-27,35,37,50,52,57-59, 
62,66 



GPV 7,8,82,84,85,88,99-104,106,111,115,127 
PPR 2, 6,12-14,16-19,25,26, 29,38 
PSP 1, 3, 5, 6, 11, 24-31, 33, 38, 45, 47-50 
PvdA 4,10,14,15,17,18,23,28,40-42,44,46, 
59,61 
RPF 1,4,40,42,45-51,87, 88,91,93,103,106, 
107 
SGP 32,33, 39, 47, 64, 70, 84-86 
VVO 1,2,8,18,20,22-24,35,44,52 

milieubescherming: 
zie: milieubeleid 

milieucriminaliteit: 
zie: milieubeleid 

milieu-effectrapportage: 
zie: milieubeleid 

milieuhygiëne: 
zie: milieubeleid 

milieunormen: 
zie : milieubeleid 

milieuverontreiniging/vervuiling: 
zie: milieubeleid 

militaire dienstplicht: 
CDA 12 
CPN 11,40 
0'66 37 
EVP 20 
GPV 120 
PPR 17 
PSP 2, 11, 12 
PvdA 58 
RPF 83, 86 
SGP 58 
VVD 55 

militaire oefenterreinen: 
zie : defensiebeleid 

landschap 

militaire technologie: 
zie: veiligheidsbeleid 

minderheden, etnische en culturele: 
CDA 2,11,18,44,47,53,59, 67, 71,72, 78 
CPN 9,17,28,31,33-35,37, 40,43,45,46 
0'66 27, 31 
EVP 35, 39, 40, 42 
GPV 73, 76 
PPR 11,13, 20, 21,26,28, 29,37 
PSP 1-3, 7, 8, 18, 19, 22, 23, 35-37, 40-42,44, 46, 
53, 55, 58, 59 
PvdA 1, 6, 7, 17,30,34,36 
RPF 8,11,96 
SGP 17, 19 
VVD 6, 7, 38, 45, 47 
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minderjarigen/minderjarigheid: 
zie : jongeren 

mindervaliden: 
zie : gehandicapten 

minima: 
zie : eenmalige uitkeringen 

minimum-inkomen 

minimum-inkomen (zie ook eenmalige uitkerin 
gen) 
CDA 2,38-44 
CPN 2,9,11,20,21 
0'66 7,16,17 
EVP 3,8, 10, 36 
GPV 91 
PPR 14 
PSP 7, 8, 23,49,50 
PvdA 3,26,27,31,61 
RPF 42, 53, 55 
SGP 81,82 
VVD 13,14 

minimum jeugdloon: 
CDA 43 
CPN 20 
0'66 28 
PPR 14 
PSP 8,58,59 

minimumloners: 
zie : eenmalige uitkeringen 

minimum-inkomen 

minimumloon: 
zie : eenmalige uitkeringen 

minimum-inkomen 

minimumprijzen: 
zie: prijsbeleid 

minister-president: 
zie: regering 

ministerraad, ministers: 
zie : departementale indeling 

regering 

misdaadbestrijding: 
zie : politiebeleid 

wetshandhaving 

misdaadpreventie: 
zie : politiebeleid 

Mobiele Eenheid: 
zie : politiebeleid 

modaalinkomens: 
zie: loon- en inkomensbeleid 



Moerman-therapie: 
zie : alternatieve geneeswijzen 

Molukkers: 
zie: Zuid-Molukkers 

monarchie: 
zie: regering 

monumenten(zorg): 
zie : cultuurbeleid 

mosselkwekers: 
zie: visserij 

motorrijtuigenbelasting: 
zie: autoverkeer 

Mozambique: 
zie: Zuidelijk Afrika 

multi-culturele samenleving: 
zie : minderheden, etnische en culturele 

multinationals: 
CPN 3,7,9,14-16 
D'66 11 
EVP 15,57 
PPR 12, 13 
PSP 1,5,10,13 
PvdA 14, 52, 59 

museumbeleid: 
CPN 35 
EVP 48 
PPR 34 
PSP 53 
PvdA 36 
SGP 26 

naaktrecreatie: 
zie : recreatie 

nachtarbeid: 
zie : werkomstandigheden 

Namibië: 
zie : Zuidelijk Afrika 

nationaal inkomen: 
zie: economisch beleid 

Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwor
ding Onwikkelingssamenwerking: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

Nationale ombudsman: 
zie : ombudsman 

nationale parken: 
zie: landschap 
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nationalisatie: 
CPN 28 
PSP 6,9 

natuurbehoud/bescherming/beheer: 
zie: landschap 

natuurgebieden: 
zie : landschap 

natuurgeneeswijze: 
zie: alternatieve geneeswijzen 

natuurlijke omgeving: 
zie: landschap 

natuurlijk milieu: 
zie: landschap 

natuurrecreatie : 
zie: recreatie 

NAVO: 
CDA 2,7,12 
CPN 9,11 
D'66 35-37 
EVP 19, 20, 66 
GPV 122,123 
PPR 16, 17 
PSP 2,3, 11, 12, 17 
PvdA 57,58 
RPF 70, 78-81 
SGP 49, 55, 56, 58 
VVD 1, 48, 54, 55 

NCO: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

Nederlandse Antillen: 
CDA 10 
CPN 12 
D'66 5 
GPV 128 
PSP 17 
PvdA 55 
RPF 71 
SGP 62 
VVD 51 

Nederlandse Spoorwegen: 
zie: openbaar vervoer 

Nederlandse Taalunie: 
zie: cultuurbeleid 

netto-netto koppeling: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

neutronenbom: 
zie: nucleaire bewapeninglontwapening 



Nicaragua: 
zie: Latijns Amerika 

niet-joodverklaring: 
zie: discriminatie 

niet-verspreiding van kernwapens: 
zie: nucleaire bewapeningl ontwapening 

nieuwbouwprogramma: 
zie: woningbouw 

nieuwbouw(woning): 
zie: woningbouw 

nivellering van inkomen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

no-first-use-verklaring: 
zie : veiligheidsbeleid 

non-proliferatie: 
zie: nucleaire bewapeninglontwapening 

noodlijdende bedrijven steun aan: 
CPN 1,16,23 
0'66 11 
GPV 81 
PPR 13 
PSP 5,6,9 
PvdA 25,61 
RPF 41,111 
VVO 11 

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie: 
zie: NAVO 

Noord-Zuid relatie: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

nucleaire bewapening/ontwapening: 
CDA 7, 12 
CPN 3-5, 7-9, 11 
0'66 37 
EVP 4,20,26 
GPV 122-124 
PPR 16,17 
PSP 1-3,11,12,17 
PvdA 58 
RPF 37, 78, 80 
SGP 49, 55, 56 
VVD 1,54 

nul-uurcontracten: 
zie: werkomstandigheden 

numerus fixus: 
zie: Hoger Beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk Onderwijs 

oesterkwekers: 
zie: visserij 
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olie: 
zie: grondstoffenbeleid 

olieboycot: 
zie : Zuidelijk Afrika 

Olympische Spelen: 
zie: sportbeleid 

ombudsman : 
GPV 17 
PvdA 4,28 

omgangsrecht: 
zie : huwelijk 

omroep: 
zie: mediabeleid 

omroepb/ïdrage: 
zie: mediabeleid 

omscholing arbeid: 
CDA 58, 59, 64 
CPN 31 
0'66 6-8, 10, 15, 28, 40 
GPV 58, 78 
PPR 13, 24 
PSP 7,8 
PvdA 13, 26, 32-34 
RPF 54 
SGP 66 
VVD 9,12,14,17,45 

onbetaalde arbeid: 
zie: vrouwenemancipatie 

vrijwilligers(werk) 

onderhoudskosten woningen : 
zie: belasting en eigen woning 

ondernemingsraad (zie ook democratisering in de 
bedrijven) : 
CDA 40 
CPN 17-19,32 
EVP 11 
GPV 97 
PPR 11,13,25 
PSP 6,8,33 
PvdA 17,25,27 
VVD 7 

onderwijs aan buitenlanders: 
CDA 59 
CPN 31,46 
0'66 27 
EVP 35 
PPR 20,21,33 
PSP 35 
PvdA 7 
RPF 96 



SGP 17,22 
VVD 29,47 

onderwijs aan volwassenen: 
CDA 42, 54, 58, 59, 63, 64 
CPN 9, 21 , 31 , 33 
D'66 21, 23, 27 
EVP 8,34 
GPV 67, 73, 80 
PPR 21, 22, 32 
PSP 18,34, 35 
PvdA 7, 22, 26, 27, 33, 34 
RPF 95 
SGP 24 
VVD 1, 33,45 

onderwijs en wetenschap: 
CDA 2, 11, 15,39,41,42,44,47, 50, 53-66, 76, 80 
CPN 1, 2 , ~ 17, 20, 21 , 2~ 31 -3~ 37, 30,42,46 
D'66 10,15, 21 -23,27, 28,30 
EVP 8, 21, 29-37, 39, 40 
GPV 5, 14, 39, 50, 56-67, 73, 77, 78, 80, 84 
PPR 10, 13, 14, 16, 17, 20-22, 24, 30, 32, 33 
PSP 6,12,18,19,31 -35, 41,46,52,53,56,57,59 
PvdA 7,13,17,19,22,24-27,31-36, 58, 61 
RPF 6,7, 43,88, 91 , 94-102,113,119 
SGP 17,20-25,36,40,44, 71 , 85 
VVD 1,6,9, 11 -14, 17,18, 27-37,41,42, 45, 47, 
49, 50, 52 

onderwijsgevenden: 
zie : leerkrachten 

onderwijsinspectie: 
zie : onderwijs en wetenschap 

onderwijsvernieuwing: 
zie : herstructurering onderwijs 

onderwijsvrijheid: 
zie : openbaar en bijzonder onderwijs 

onderwijzend personeel: 
zie: leerkrachten 

ongehuwden: 
zie : alleenstaanden 

ongewenste intimiteiten: 
zie : discriminatie 

ongewenste zwangerschap: 
zie : abortus 

adoptie van kinderen 

onroerend goed-belasting: 
zie : belasting en eigen woning 

onteigening van grond: 
zie : grondpolitiek 
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ontslagbepalingen: 
zie: werkgelegenheid 

ontspanning: 
zie : Oost-West verhouding 

ontwapening: 
zie : veiligheidsbeleid 

ontwenningskuur: 
zie : verdovende middelen 

ontwikkelingshulp: 
zie : ontwikkelingssamenwerking 

ontwikkelingslanden: 
zie : ontwikkelingssamenwerking 

ontwikkelingssamenwerking: 
CDA 1-4, 8, 39-41, 49, 66 
CPN 3,5,7,9, 11,12, 14,15,25,26,32 
D'66 13, 35, 38, 39 
EVP 3,4,7,15, 16,20,21,25,26,35, 57,58,60,66 
GPV 119, 129-131 
PPR ~ 12, 1~ 1~ 17, 25 
PSP 1, 2,5,11 , 13,14,16,17,33,49,50 
PvdA 9, 10, 14, 17, 23, 46-48, 53-55, 58-61 
RPF 4, 10,47,70,76,77, 83 
SGP 48, 49, 60, 61 
VVD 1,11,17, 45,48-52 

on tzwaveling: 
zie : milieubeleid 

onvolledige gezinnen: 
zie : huwelijk 

Oosterschelde : 
zie : landschap 

Oost-West verhouding: 
CDA 2,3,7, 9, 12 
CPN 8,9, 11 , 12 
D'66 35-37, 39 
EVP 4, 14, 18-20 
GPV 119,121 , 124 
PPR 6, 16, 17 
PSP 1, 2,11 -13,15,16 
PvdA 47-49, 58 
RPF 70, 80-82 
SGP 48, 49, 51, 55 
VVD 53, 54 

opbouwwerk: 
zie : welzijnsbeleid 

openbaar en bijzonder onderwijs: 
CDA 54, 59, 60, 63, 64 
CPN 9, 31 , 40 
D'66 23 
EVP 29,30 



GPV 5,14,56,59,62,64,65,67 
PSP 35 
PvdA 34 
RPF 6,7,94,95,97, 113 
SGP 17,21,22,24,25 
VVD 27,34 

Openbaar Ministerie: 
zie: wetshandhaving 

openbaarheid van bestuur: 
zie: democratisering in de staat 

openbaar vervoer: 
CDA 11, 14, 43, 68, 80, 83, 84 
CPN 17, 26, 29, 30 
D'66 11, 28, 33, 34, 40 
EVP 9, 50, 52 
GPV 72, 78, 79, 111 
PPR 13,18, 19,23,27,30 
PSP 5,6,26,27,29,30,56,57 
PvdA 33, 40, 45 
RPF 87,88 
SGP 30, 33, 44, 45 
VVD 19,41 

openbare bibliotheek: 
zie : bibliotheekbeleid 

openbare eerbaarheid: 
zie : zedelijkheidswetgeving 

openluchtrecreatie: 
zie : recreatie 

Open Universiteit: 
CDA 63 
GPV 67 
RPF 100 
VVD 32 

opium wetgeving: 
zie : verdovende middelen 

opvanghuizen : 
zie : vrouwenemancipatie 

orgaantransplantatie: 
zie: ziekenverzorg ing 

organisch afval: 
zie : milieubeleid 

oudedagsvoorziening: 
zie : pensioenen 

ouderen : 
zie: bejaarden 

ouderlijke macht: 
zie: jongeren 
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ouderschapsverlof: 
zie: vrouwenemancipatie 

overbemesting: 
zie: bio-industrie 

milieubeleid 

overbevissing: 
zie : visserij 

overdrachtsbelasting: 
zie: belasting en eigen woning 

overheidsapparaat: 
zie : ambtenaren 

overheidsfinanciën: 
zie: collectieve uitgaven 

overheidspersoneel: 
zie : ambtenaren 

overheidstekorten : 
zie: collectieve uitgaven 

overheidsuitgaven : 
zie : collectieve uitgaven 

overloop: 
zie : bevolkingsoverloop 

overproduktie: 
zie: produktiebeperking 

overtredingen : 
zie: wetshandhaving 

overtijdbehandeling: 
zie: abortus 

overwerk: 
zie: werkgelegenheid 

PABO: 
zie : leerkrachten 

pacht: 
CDA 50,80 
PSP 25 
SGP 84 
VVD 26 

pacifisme: 
zie: vredesbeweging 

Palestijnen: 
zie : Midden-Oosten 

Papoea's: 
GPV 129 
RPF 72 
SGP 19, 61 



para-medische krachten: 
zie: ziekenverzorging 

parkeergarages: 
zie: autoverkeer 

parkeervoorzieningen : 
zie: autoverkeer 

parlement: 
zie : Staten-Generaal 

particuliere bewakings- en veiligheidsdiensten: 
zie: politiebeleid 

particulier vervoer: 
zie : autoverkeer 

partiële leerplicht: 
zie: leerlingenstelsel 

partnerpensioen: 
zie: pensioenen 

part-time werk: 
zie: werkgelegenheid 

passende arbeid: 
zie: sociale voorzieningen 

patiënten : 
zie : ziekenverzorging 

patiëntenrecht: 
zie : democratisering in de gezondheidszorg 

patiëntenverenigingen: 
zie: democratisering in de gezondheidszorg 

ziekenverzorging 

patriarchaal systeem: 
zie: vrouwenemancipatie 

pedofilie: 
zie : zedelijkheidswetgeving 

pensioenbreuk: 
zie: pensioenen 

pensioenen: 
CDA 44 
CPN 18 
0'66 6,7,10,15,19,26,28,40 
EVP 29 
GPV 71,94 
PPR 11 , 15 
PSP 8 
PvdA 22,29,31,33,61 
RPF 55,60 
VVD 13 
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pensioenfondsen: 
CPN 23,28 
0'66 20,31,40 
GPV 94 
PSP 6,9,23 
PvdA 31 
VVD 40 

pensionering, vervroegde: 
zie: werkgelegenheid 

permanente educatie: 
zie: onderwijs aan volwassenen 

pers: 
zie: mediabeleid 

Pershing 2: 
zie: nucleaire bewapeninglontwapening 

personenadministratie: 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

personenvervoer: 
zie: autoverkeer 

openbaar vervoer 

persoonlijke dienstverlening: 
zie: vrijwilligers(werk) 

persoonlijke levenssfeer: 
zie : persoonsgegevens, registratie van 

persoonsgegevens, registratie van: 
CDA 19,46 
CPN 9,40,49 
0'66 3, 14, 18,24 
GPV 20 
PPR 24-26 
PSP 5,7,8,10, 18,39,44,46 
PvdA 3 
RPF 28, 55, 65 
SGP 15 
VVD 7,13,15 

persoonsnummer: 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

persoonsregistratie: 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

Perspectieven Nota Limburg: 
zie : regionale ontwikkeling 

persvrijheid: 
zie: mediabeleid 

picknickplaatsen : 
zie: recreatie 

pleegouderschap: 
zie: adoptie van kinderen 



pleziervaartuigen: 
zie : binnenscheepvaart 

PLO: 
zie: Midden-Oosten 

pluimveehouderij: 
zie: landbouwbeleid 

pluriforme samenleving: 
zie: discriminatie 

minderheden, etnische en culturele 

politie-apparaat: 
zie: politiebeleid 

politiebeleid: 
CDA 14,19,23,24,27,29,31 , 32,46,73 
CPN 1-3,7, 9,28,30,37,40,43,44,46,48, 49 
0'66 3, 14, 18, 24-26, 33, 35, 36 
EVP 20, 40, 59, 60, 64, 65 
GPV 9,20,25,55,111,114,120 
PPR 6, 16, 17, 19-21, 23-26, 40, 41 
PSP 5-10, 18-23, 42-44, 46 
PvdA 3, 5, 6, 30, 35, 39, 42 
RPF 3,5,10,24-26,28,29,38,39,55,56,65,75, 
104, 112 
SGP 1, 2,9, 1~ 1~ 18, 2~ 2a31 , 62, 65 
VVD 5,7,8,10,13,15,43,49,54 

porno-bioscopen: 
zie : zedelijkheidswetgeving 

pornografie: 
EVP 40,59 
GPV 46 
PPR 23 
PSP 20,21 
RPF 22 
SGP 7 
VVD 6 

post-academisch onderwijs: 
zie : Wetenschappelijk Onderwijs 

postbank: 
zie : posterijen 

posterijen: 
CPN 17 
0'66 11 
GPV 113 
PPR 25,29 
PSP 5,53 
PvdA 29,46 
VVD 10,11,46 

postgiro: 
zie: posterijen 
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potenrammerij: 
zie : homofilie 

pottenrammerij: 
zie: homofilie 

premiedrukverlaging : 
zie: sociale voorzieningen 

premies: 
zie: sociale voorzieningen 

pressiegroepen: 
zie : actie- en pressiegroepen 

preventie van ziekten: 
CDA 53,82 
CPN 34 
0'66 24 
EVP 54 
PSP 38,39 
PvdA 35 
RPF 115 
SGP 37 
VVD 21 

privacy, bescherming van : 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

privatisering overheidsbedrijven en overheidsta
ken : 
CDA 2,15,36,41 , 45, 75,77 
CPN 9, 17, 27, 39 
0 '66 9, 11, 15, 40 
EVP 62 
GPV 21 , 22,49,135 
PSP 5,6,46 
RPF 3, 29, 40, 41 
SGP 13,64,76 
VVD 2, 3, 9,10,17 

privatisering overheidstaken: 
zie : privatisering overheidsbedrijven en over

heidstaken 

pro deo-advocatuur: 
zie : wetshandhaving 

produktiebeperking: 
CDA 50 
CPN 25 
0'66 13 
EVP 9,15, 21,22,24 
PPR 12,17-19 
PSP 5,49, 50 
PvdA 23, 44, 59 

prof-voetbal: 
zie : sportbeleid 



profijtbeginsel: 
CPN 33 
PvdA 4,27 
SGP 76 
VVD 10,17, 32,33 

progressie in belastingstelsel: 
zie: belastingen algemeen 

pro-life artsen : 
zie : artsen 

euthanasie 

prostitutie: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

protectionisme: 
zie: internationale economische samenwerking 

provinciaal bestuur en beleid: 
CDA 15, 34, 35, 53, 71 , 80, 82, 84 
CPN 9,24,26,27,30,33,34, 42,43,46 
D'66 3, 4, 11, 22, 24, 27, 29, 30, 33, 40 
EVP 11,51,53,64 
GPV 17,32-36,49,71,90,106,109-111,117 
PPR 9-12, 19, 30,31 
PSP 5, 27, 29, 30, 36, 45-48, 50 
PvdA 2-5, 15, 30, 32-35, 41, 44 
RPF 30-33, 88, 103, 104, 108, 109 
SGP 5,6, 12, 13,29, 47,63 
VVD 5, 20, 22-24, 34, 38, 39, 42, 47 

Provinciale Staten: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

Provinciefonds: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

prijsbeleid: 
CDA 2, 48-50 
CPN 20,25 
D'66 16 
EVP 57 
GPV 135 
PPR 18 
PSP 5,6, 9, 47, 53 
PvdA 28 
RPF 51 
SGP 63, 75 
VVD 17, 18, 20, 21 , 26 

pnïscompensatie: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

prijsstijging: 
zie : prijsbeleid 

psychiatrische instellingen : 
CDA 53 
CPN 34, 40, 44 
EVP 54 
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PPR 31 
PSP 38, 39, 44 
RPF 118 

psychiatrische patiënten: 
zie: psychiatrische instellingen 

ziekenverzorging 

PTT: 
zie : posterijen 

Raad van Commissarissen: 
CDA 40 
CPN 19 
EVP 11 
PvdA 25,27 

Raad van Europa : 
zie : Europese samenwerking 

Raad van State: 
CPN 4 
D'66 25 
PPR 9 
PvdA 4 
VVD 22 

Raad voor de Kinderbescherming: 
zie: jongeren 

Raad voor de Kunst: 
zie: cultuurbeleid 

racisme: 
zie : discriminatie 

radio : 
zie : mediabeleid 

radio-actief materiaal, opslag van: 
zie: kernenergie 

randgroepjongeren : 
zie : jongeren 

Randstad: 
zie : regionale ontwikkeling 

reageerbuisbaby: 
zie: kinderloosheid, medische technieken tot op

heffing van 

rechten van de mens: 
CDA 2, 3, 5,8,9, 12 
CPN 2,9, 12, 45 
D'66 35, 36, 39 
EVP ~ 13, 1~ 21, 66 
GPV 125, 129 
PPR 6, 16, 17 
PSP 14, 17 
PvdA 47-49, 54, 58, 59 



RPF 69, 70, 74, 80 
SGP 49,51,61 
VVD 6, 48, 49, 52, 53 

rechterlijke macht: 
zie : wetshandhaving 

rechtshandhaving: 
zie: politiebeleid 

wetshandhaving 

rechtshulp : 
zie: wetshandhaving 

rechtsorde: 
zie: wetshandhaving 

rechtspleging: 
zie: wetshandhaving 

rechtspraak: 
zie : wetshandhaving 

reclame: 
CDA 72 
CPN 36 
D'66 14, 22 
EVP 22, 38, 39, 47 
GPV 54,117, 118 
PPR 30,37 
PSP 55 
PvdA 28,37 
RPF 111,120 
SGP 27 
VVD 46 

reclassering: 
CPN 44 
PvdA 3 

recreatie : 
CDA 47,50,51,68,73-75,79,80 
CPN 18,25,28,33,35,37 
0'66 6, 21, 22, 26, 29, 32 
EVP 23,37,45,50,52,53 
GPV 50,82,84,88,106,109,115 
PPR 6,20,21,28,29 
PSP 24, 25, 37, 47, 48 
PvdA 33,36,38, 40,42 
RPF 22,38,50,106 
SGP 20,28 
VVO 18, 22, 24, 44 

recycling : 
zie : milieubeleid 

redactie-statuut: 
zie: mediabeleid 
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referendum: 
0'66 3 
PPR 9 
SGP 12 

regeerakkoord: 
zie: regering 

regering (zie ook departementale indeling): 
COA 14,39,43 
CPN 4,8,41 
0'66 2,3,40 
EVP 11 
GPV 10-12 
PPR 8,9 
PSP 1,10, 45,46 
PvdA 1,2 
RPF 28, 31, 68, 75 
SGP 6, 12 
VVD 14,45 

regionale omroep: 
zie: mediabeleid 

regionale ontwikkeling : 
CDA 41,80 
CPN 9, 17, 29 
0'66 6, 11, 32 
EVP 9 
GPV 79,106 
PPR 10,11,13 
PSP 5,6 
PvdA 19, 42, 60 
RPF 41 
VVD 16, 19 

regionale ontwikkelingsmaatschappij: 
zie : regionale ontwikkeling 

Release: 
zie: jongeren 

remigratie: 
CPN 9,46 
0'66 27 
EVP 42 
GPV 76 
PPR 21 
PSP 40,41 
PvdA 7 
RPF 10,55 
SGP 18 
VVO 13 

renovatie: 
zie : stadsvernieuwing 

reparatie-economie : 
zie : milieubeleid 



research : 
zie : technologische vernieuwingen 

wetenschapsbeleid 

reservaatgebieden : 
zie : landschap 

reservepolitie : 
zie: politiebeleid 

retourmigratie: 
zie : remigratie 

RIAGG: 
zie: psychiatrische instellingen 

rioleringswerken : 
zie: milieubeleid 

rivierdijken: 
zie: verkeer en waterstaat 

robots : 
zie : automatisering 

roken : 
zie: verdovende middelen 

roldoorbreking : 
zie : vrouwenemancipatie 

rolpatronen: 
zie : vrouwenemancipatie 

Rome, Verdrag van: 
zie : Europese samenwerking 

rookgasontzwaveling: 
zie: milieubeleid 

rookvrije ruimten: 
zie: verdovende middelen 

ru ilverka vel ing: 
zie: landschap 

ruimtelijk beleid: 
zie : ruimtelijke ordening 

ruimtelijke ordening: 
CDA 2,48,50,51,68, 75, 77-83 
CPN 8, 9, 14, 15, 17, 24-26, 28-30, 37, 42 
0'66 26, 30-32 
EVP 22, 23, 26, 50-52, 57 
GPV 78, 82, 84, 88, 99, 100, 106-109, 115 
PPR 6,10,13,19,27-29 
PSP 1, 2, 6, 22-25, 28, 47-50 
PvdA 4,10,11,20,25,40-46,61 
RPF 42,45,47,50,87,91,93,103,106,107 
SGP 41,47,70,76,84 
VVD 11,13, 18, 19,22-25,31,44 
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ruimtewapens: 
CDA 12 
CPN 11 
0'66 37 
EVP 20 
GPV 124 
PPR 16 
PSP 11,12 
PvdA 17,47, 58 
RPF 81 
SGP 57 
VVD 54 

rijkspolitie : 
zie: politiebeleid 

Rijkswegenfonds: 
zie: autoverkeer 

Sabbatsjaar: 
zie : werkgelegenheid 

samenlevingsvormen anders dan huwelijk: 
zie : huwelijk 

samenwerkingsscholen: 
zie : openbaar en bijzonder onderwijs 

satelliet-uitzendingen: 
zie : mediabeleid 

schelpdierencultuur: 
zie: visserij 

Schiphol: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

scholieren : 
zie : school 

scholingsprogramma 's: 
zie : leerlingenstelsel 

schone auto's: 
zie : milieubeleid 

school: 
CDA 54, 59, 60, 62, 64, 76 
CPN 31 
0'66 22,23 
EVP 29,30, 32 
GPV 57,59,61,62 
PPR 32 
PSP 19,34,35,53 
PvdA 34 
RPF 88, 94-96, 101, 119 
SGP 23 
VVD 29, 31, 34,47 

schoolbegeleidingsdienst: 
zie: school 



schoolfusies: 
zie: school 

schoolgeld: 
zie: studiefinanciering 

schoolverlaters: 
CDA 42,54 
CPN 21 
RPF 97 
SGP 63 
VVD 9 

schoolverzuim: 
zie: spijbelen 

schoolwerkplan: 
zie: school 

schouwburg: 
zie: cultuurbeleid 

science parks: 
zie: wetenschapsbeleid 

SDI: 
zie: ruimtewapens 

sectorraden : 
zie: wetenschapsbeleid 

secundaire arbeidsvoorwaarden: 
zie: werkomstandigheden 

seksisme: 
zie: discriminatie 

selectief investeringsbeleid: 
zie: investeringsbeleid 

sepotbeleid: 
zie: wetshandhaving 

sexhandel: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

sexueel geweld: 
zie: politiebeleid 

wetshandhaving 

sexuele voorkeur: 
zie: homofilie 

slachtofferhulp: 
zie : politiebeleid 

wetshandhaving 

slechthorenden: 
zie: gehandicapten 

smaakstoffen: 
zie: preventie van ziekten 
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snelrecht: 
zie: wetshandhaving 

sociaal beleid: 
CDA 1,2,6,8,9,11,16,17,30,35-48,50,53,54, 
58, 59, 64, 67-69, 74, 77-80 
CPN 1, 2, 5, 7-9, 11, 16-26, 28, 31-35, 37, 39, 40, 
42-44, 46-48 
0'66 1,2,4,6-13, 15-23,25-28,30,31,34,36,40 
EVP 2, 3, 7, 8, 10-12, 15, 20, 24, 29, 36, 39, 41,42, 
51,65,66 
GPV 1-3,27,35,37,44,55,58,60,69,71-73,75, 
77-81,83,90-94,97,98,100,106,108,135 
PPR 4,6, 10-16,18, 19,21-26,29-32,34,38 
PSP 1-3, 5-11, 13-15, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 33, 35, 
38-41, 44-46, 49, 50, 53, 56-59 
PvdA 1,3,4,6-14,16,17,19-27,29-36,39,40,42, 
43,59,61 
RPF 1,4,36,38,39,41-43,51-58,60,61,63,77, 
88,91,94,97-99,101,106,109,112,113,115,117 
SGP 24,29,30,36,37,63,64,66-70,72,74,75-77, 
80-82 
VVD 1,5-14,16-18,21,24,26,28,31,35,38-41, 
43,45,50 

sociaal-cultureel werk: 
zie: welzijnsbeleid 

sociaal-fiscaal nummer (Sofi-nummer): 
zie: persoonsgegevens, registratie van 

sociale partners: 
zie: vakbeweging, vakbonden 

werkgeversorganisaties 

sociale premies: 
zie: sociale voorzieningen 

sociale verdediging : 
EVP 20 
PPR 16,17 
PSP 11,12 
PvdA 58 
VVD 55 

sociale verzekeringen: 
zie: sociale voorzieningen 

sociale voorzieningen: 
CDA 2, 16, 35, 38-42, 44-46, 77 
CPN 1,2,5,7,9,16,21 , 23,31,40,42,44,46 
0'66 2,4,6,7,9,10,12,15-19,26,40 
EVP 8, 10,66 
GPV 3,74,90-92, 135 
PPR 4, 6, 12-15, 22, 30, 38 
PSP 1,3,7-9,11,18,19,41,45,46,56-58 
PvdA 1,4,6,7,9,11,13,16,17,21,22,24,27, 
29,31,32,61 
RPF 41, 52, 54, 55, 61 
SGP 63, 69, 76, 77, 81 
VVD 1, 5,9, 1~ 12-14,26,45 



sociale werkplaatsen: 
CDA 44 
EVP 41 
GPV 72 
PPR 31 
PSP 8,56 
PvdA 31 
RPF 55 
SGP 37 
VVD 12 

sociale wetgeving: 
zie: sociale voorzieningen 

sociale woningbouw: 
zie: woningbouw 

sociale zekerheid: 
zie: sociale voorzieningen 

socialisering gezondheidszorg : 
zie: gezondheidszorg 

soft-drugs : 
zie: verdovende middelen 

soft-ware: 
zie: automatisering 

sollicitatieplicht: 
zie: sociale voorzieningen 

Sosjale Joenit: 
zie: jongeren 

speciaal onderwijs: 
CDA 55, 60, 62 
CPN 31 
EVP 31 
GPV 61 
PvdA 34 
SGP 23 
VVD 29,36 

spoorwegen: 
zie: openbaar vervoer 

spoorwegstations: 
zie: openbaar vervoer 

sportbeleid: 
CDA 23,51,68, 73, 76 
CPN 37 
EVP 28, 49, 53 
GPV 50, 54,82, 114 
PPR 21 
PSP 47,50 
PvdA 33,39 
RPF 112,120 
SGP 27,35 
VVD 8, 18,43 
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sportgezondheidszorg : 
zie: sportbeleid 

sportinstituten en -scholen: 
zie: sportbeleid 

sportopleiding : 
zie: sportbeleid 

sportstimuleringsbeleid: 
zie: sportbeleid 

sportvisserij: 
zie: sportbeleid 

visserij 

spreiding rijksdiensten: 
zie: regionale ontwikkeling 

spijbelen: 
PPR 33 
PSP 34 
SGP 24 

Staatsloterij: 
zie: kansspelen 

staatsprijzen: 
zie: cultuurbeleid 

staatsschuld: 
zie: collectieve uitgaven 

staatssecretaris: 
zie: departementale indeling 

regering 

stadsuitbreiding: 
zie: stadsvernieuwing 

stadsvernieuwing : 
CDA 77-80 
CPN 9,17,24,28,29,42 
D'66 11,31 
EVP 50,51 
GPV 78,82,106-109 
PPR 13, 28, 29 
PSP 6,22-25 
PvdA 4,20,40,42,43,61 
RPF 42, 106 
SGP 41,70,84 
VVD 22,25 

stadsverwarming : 
zie: energiebeleid 

stages: 
zie: leerlingenstelsel 

stagiaires: 
zie : leerlingenstelsel 



staking(srecht): 
CDA 37 
CPN 9,40 
EVP 65 
GPV 98 
PPR 11 
PSP 6,44 
PvdA 27 
RPF 53,56 
SGP 80 
VVO 6 

stakingsvrijheid: 
zie: staking(srecht) 

startende ondernemers: 
zie: zelfstandigen 

Star Wars: 
zie: ruimtewapens 

Staten-Generaal: 
CDA 2, 14, 33, 39, 43 
CPN 4,7-10,15,39-41,43,46 
0'66 2,3,9 
EVP 8, 11,40,59,63 
GPV 11,12,16 
PPR 6-9,20 
PSP 1,4,41,45,46 
PvdA 1,2,12,58 
RPF 6, 28, 31, 35, 68, 75 
SGP 12 
VVD 4,6, 11, 14,45 

statiegeld: 
zie: milieubeleid 

steenkoolgebruik: 
zie: grondstoffenbeleid 

stelselherziening: 
zie: sociale voorzieningen 

sterilisatie: 
zie: anticonceptie 

STER-reclame: 
zie : reclame 

stervensbegeleiding: 
zie: euthanasie 

steun aan bedrijven: 
zie: noodlijdende bedrijven, steun aan 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO): 
zie : school 

stimulerende middelen: 
zie: sportbeleid 

verdovende middelen 
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strafrecht: 
zie: wetshandhaving 

Strategisch Defensie Initiatief (SDI): 
zie: ruimtewapens 

streekplannen: 
zie: ruimtelijke ordening 

streekvervoer: 
zie: openbaar vervoer 

stroperij: 
zie: dierenbescherming 

studentenstops : 
zie: Hoger Beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk Onderwijs 

studiefinanciering: 
CDA 44,63 
CPN 2,31 
0'66 23 
EVP 36 
GPV 66 
PPR 14, 33 
PSP 34, 35, 59 
PvdA 31,34 
SGP 25 
VVD 13,27,37 

studiekosten: 
zie: studiefinanciering 

studieloon: 
zie: studiefinanciering 

suburbanisatie: 
zie: ruimtelijke ordening 

successierechten: 
CDA 46 
CPN 22 
PSP 10 
RPF 91 
VVD 15,17,24 

superheffing: 
zie: landbouwbeleid 

Super-Phenixprojecten : 
zie: kernenergie 

Suriname: 
CDA 8 
CPN 12 
D'66 38 
GPV 129 
PSP 17 
PvdA 54 
RPF 77 



SGP 61 
VVD 52 

SWAPO: 
zie : Zuidelijk Afrika 

tabaksverslaving : 
zie: verdovende middelen 

tandheelkundige verzorging: 
CDA 53 
CPN 34 
D'66 24 

tariefmuren: 
zie : internationale economische samenwerking 

tarieven openbaar vervoer: 
zie : openbaar vervoer 

taxibus : 
zie: openbaar vervoer 

taxi's: 
zie: openbaar vervoer 

technologische innovatie: 
zie : technologische vernieuwingen 

technologische vernieuwingen: 
CDA 11,39, 41,47,49, 50,65-67,81,82 
CPN 16, 19,26,31,33 
D'66 6,7,10-12,21,30,36,40 
EVP 7, 11,50 
GPV 58, 81 , 113, 127 
PPR 6, 12, 1~ 24,25 
PSP 5, 6, 11, 32, 33 
PvdA 4,11 , 13-15,17,25,26, 33, 34, 36,42,47, 
60, 61 
RPF 40, 42, 43, 75, 102 
SGP 71 
VVD 1,9,11 , 17,18, 33, 35, 37,44, 50 

telecommunicatie: 
zie: posterijen 

telefoon: 
zie: posterijen 

teletekst: 
zie : mediabeleid 

televisie: 
zie: mediabeleid 

terrorisme, bestrijding van: 
CDA 9 
RPF 10, 69,73,75 
SGP 8,48,50 
VVD 8,49,54 
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tertiair onderwijs: 
zie : Hoger Beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk Onderwijs 

terugkeerprojecten: 
zie : remigratie 

terugploegprojecten: 
zie: werkgelegenheid 

theaters: 
zie: cultuurbeleid 

thuiswerk(ers): 
zie : werkomstandigheden 

toelatingsbeleid: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

toerisme: 
zi e: recreati e 

topinkomens: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

topsport: 
zie : sportbeleid 

totaalweigeraars: 
zie: militaire dienstplicht 

toto: 
zie: kansspelen 

tramwegen: 
zie : openbaar vervoer 

transitoverkeer: 
zie: goederenvervoer 

treinverkeer: 
zie : openbaar vervoer 

trendbeleid: 
zie : loon- en inkomensbeleid 

tuchtscholen: 
zie : wetshandhaving 

tuinbouw: 
zie : landbouwbeleid 

tweede fase-opleiding: 
zie : Wetenschappelijk Onderwijs 

wetenschapsbeleid 

tweede generatie minderheden: 
zie : minderheden, etnische en culturele 

Tweede Kamer: 
zie: Staten-Generaal 



tweede kans-onderwijs : 
zie : onderwijs aan volwassenen 

Open Universiteit 

tweede-lijnszorg: 
zie: ziekenverzorging 

tweede-weg onderwijs: 
zie : onderwijs aan volwassenen 

twee-fasenstructuur: 
zie: Wetenschappelijk Onderwijs 

wetenschapsbeleid 

tweelingbanen: 
zie : werkgelegenheid 

tweeverdieners(wet) : 
CDA 46 
CPN 2,9,21,22,24,33 
0'66 6,7, 18,26 
EVP 39 
GPV 4,5,41,74,78,80, 91-93 
PPR 15 
PSP 3,7-10,18,19 
PvdA 11,29 
RPF 54, 55, 58, 62, 101 
SGP 66, 76, 78, 81, 82 
VVD 13, 15,45 

tijdschriften: 
zie : mediabeleid 

UCN: 
zie: kernenergie 

UDF: 
zie: Zuidelijk Afrika 

uitkeringen : 
zie : sociale voorzieningen 

uitkeringsgerechtigden : 
zie : sociale voorzieningen 

uitkeringstrekkers: 
zie: sociale voorzieningen 

uitsluitingsrecht: 
zie : staking(srecht) 

uitstoot gevaarlijke stoffen : 
zie : milieubeleid 

uitwijzing: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

uitzendbureau: 
zie : werkgelegenheid 

uitzetting: 
zie: vluchtelingen(beleid) 
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Ultra Centrifuge Nederland (UCN) : 
zie : kernenergie 

UNESCO: 
zie: Verenigde Naties 

UNIFIL: 
zie: Midden-Oosten 

Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens: 
zie : rechten van de mens 

Universiteiten en Hogescholen: 
zie : Wetenschappelijk Onderwijs 

URENCO: 
zie: kernenergie 

vaarwegen : 
zie: binnenscheepvaart 

vakantiespreiding : 
zie : recreatie 

vakbeweging, vakbonden : 
CDA 2, 8, 9, 30, 39-41, 53 
CPN 9, 17-21, 28, 32, 39, 40, 43, 47 
0'66 6-8,10,12,17,28 
EVP 10 
GPV 80,97 
PPR 4, 12, 13 
PSP 7,8,11,14,15, 29, 33 
PvdA 12-14, 17,19,24-27,32 
RPF 42, 53, 55, 57 
SGP 75,80 
VVD 9, 12-14,28,35,39,40 

vakgericht onderwijs: 
zie : beroepsonderwijs 

vakopleiding : 
zie: beroepsonderwijs 

vandalisme: 
zie : politiebeleid 

vangstquota : 
zie : visserij 

veehouderij: 
zie: landbouwbeleid 

veehouderij, intensieve: 
zie: bio-industrie 

veerdiensten: 
zie: openbaar vervoer 

veeteelt: 
zie: landbouwbeleid 



veiligheidsbeleid: 
CDA 2,3,7-9,12 
CPN 1,3-5,7-9,11,12,17,26 
D'66 1, 35-37, 39 
EVP 4,7,9,13,14,16,18-21,26,35,37,66 
GPV 1,21,119,121-124 
PPR 6,13,16,17 
PSP 1-3,5,6,9,11-13,15-17,30,32,33 
PvdA 10,17,47-49,54,57,58,60 
RPF 1, 4, 37, 70, 75, 78-82 
SGP 48,49,51,55-58 
VVD 1, 48, 53-55 

vennootschapsbelasting: 
CPN 16,22 
EVP 11,66 
PPR 38 
PSP 10 
PvdA 15,16,29,61 
RPF 66 
VVD 15 

verblijfsvergunningen: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

verdovende middelen: 
CDA 14, 28, 53 
CPN 34 
D'66 24 
EVP 54 
GPV 54, 55, 69 
PPR 26,30 
PSP 37, 39, 42, 44 
PvdA 35, 39, 45 
RPF 1,4,27,75,88,112,119,120 
SGP 8,38,44 
VVD 8, 39, 43, 54 

Verenigde Naties: 
CDA 5, 7-9, 12,32,59,66 
CPN 11-13 
EVP 14, 19-21,26,60 
GPV 120 
PPR 17 
PSP 14,16,17,29,43 
PvdA 47-49, 52, 58, 59 
RPF 68-70, 77 
SGP 53 
VVD 48, 49, 53, 55 

vergrijzing: 
zie: bejaarden 

verkeer en waterstaat (inclusief posterijen): 
CDA 2,11,14,23,68,80,83,84 
CPN 17,29,30,56,57 
D'66 10, 11, 28, 33, 34, 40 
EVP 9,15,25,27,41,50,52 
GPV 54,72,78,79,96,102,109-113,127 
PPR 13, 18, 19, 23, 25-30, 38 
PSP 5, 6, 24, 26, 27, 29, 30 
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PvdA 11,19,29,33,40,42,45,46 
RPF 42, 47, 75, 82, 87, 88, 106 
SGP 30, 33, 39, 44-47 
VVD 10,11,18,19,22,41,46,50 

verkeerscirculatieplannen: 
zie: autoverkeer 

verkeersveiligheid: 
zie: autoverkeer 

verkeersvoorzieningen: 
zie: autoverkeer 

verkrachting: 
zie: politiebeleid 

wetshandhaving 

vermaakindustrie : 
zie: recreatie 

vermogensbelasting: 
CDA 46 
CPN 9,20,22 
GPV 81 
PSP 10 
PvdA 29 
VVD 15,17 

verpleegkundigen: 
zie: ziekenverzorging 

verpleegtehuizen: 
zie: bejaarden 

ziekenverzorging 

verplegend personeel: 
zie: ziekenverzorging 

verslaafden: 
zie: verdovende middelen 

verslavende middelen: 
zie: verdovende middelen 

verslaving: 
zie: verdovende middelen 

verstedelijking: 
zie: ruimtelijke ordening 

verticale prijsbinding: 
zie: prijsbeleid 

vervangende dienstplicht: 
zie: militaire dienstplicht 

vervolgingsbeleid: 
zie: wetshandhaving 



vervolgonderwijs: 
zie: Voortgezet en Voorbereidend Wetenschap

pelijk Onderwijs 

vervroegde uittreding: 
zie: werkgelegenheid 

verzekeringsfraude: 
zie: verzekeringsmaatschappijen 

verzekeringsmaatschapp/ïen: 
CDA 14 
CPN 23,28 
PPR 12 
PSP 6,9,23 

verzorgingsmaatschappij: 
zie: welzijnsbeleid 

verzorgingsstaat: 
zie: welzijnsbeleid 

verzorgingstehuizen: 
zie: bejaarden 

ziekenverzorging 

verzuring: 
zie: zure regen 

video: 
zie: mediabeleid 

Viditel: 
zie: mediabeleid 

visserij: 
CDA 50,51 
EVP 15,26,57,58 
GPV 89 
PSP 50 
PvdA 23 
RPF 90, 92, 93, 107 
SGP 83 
VVD 18 

vivisectie: 
zie: dierenbescherming 

vliegas: 
zie: energiebeleid 

vliegverkeer: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

vluchtelingen(beleid): 
CDA 31,32 
CPN 2,7, 13,46 
0'66 25, 35, 36 
EVP 60 
GPV 126 
PPR 6,16, 17 
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PSP 21,43,44 
PvdA 6 
RPF 10 
SGP 18 
VVD 7,49 

voedselproduktie: 
CDA 8, 11,50 
CPN 25,32 
0'66 13 
EVP 21, 26, 57 
GPV 86,131 
PPR 18,19 
PSP 13, 49, 50 
PvdA 23, 44, 59 
RPF 77,90 
SGP 60,83 
VVD 18,52 

voedselvoorziening: 
zie: voedselproduktie 

voetgangers: 
zie: fietsers en voetgangers 

volksgezondheid: 
CDA 2,8, 11, 14-17,20-22,28,39,46,49, 50, 52, 
53,73,76,77,80,82 
CPN 2, 9, 19, 21-23, 30-34, 40, 44, 49 
0'66 2,6, 7, 11, 12,24-27,30,31,40 
EVP 8, 21, 22, 40, 51, 54-56, 59 
GPV 3-5,7,9,26,27,39,40,42,44,46-55,69, 
71-74,80,91,135 
PPR 6, 10, 14,20-26,28-31,34,38 
PSP 2,7-10,18-21,28,33,36-39,42,44,56-59 
PvdA 1,3,6,14,24,25,28-31,33-36,39,44,45, 
59,61 
RPF 1,3-5,8,12-17,19-22,27,51,55,58,62,74, 
75,88,104,109,112-120 
SGP 3,4,7,8,29,32-40,43,44,47,65,66,74,76, 
78,81 
VVD 1, 6-8, 10, 13, 21, 26, 35, 39-41, 43, 52, 54 

volkshuisvesting: 
CDA 2,46, 77, 78, 80 
CPN 1,2,5,9,17,28,29,42 
0'66 10,11,16,27,28,31,32,34,40 
EVP 10,27,40,50,51,66 
GPV 41,72,78,82,92,107,108 
PPR 10,13-15,19,27-29 
PSP 1,2,6,7,10,11,22-25,30,31,44,45 
PvdA 4,7,19,25,29,33,40,42,43,61 
RPF 24,67, 103-105 
SGP 32,33,41,42,47, 79 
VVD 5,15,20,22,25,26,41,47 

volkshuisvestingssubsidie: 
zie: woningbezit 

volkspetitionnement: 
zie: democratisering in de staat 

referendum 



volkstuinen: 
zie : recreatie 

volksvertegenwoordiging : 
zie : Staten-Generaal 

volwasseneneducatie: 
zie : onderwijs aan volwassenen 

voogdij: 
zie: jongeren 

voorbehoedsmiddelen : 
zie : anticonceptie 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs: 
zie : Voortgezet en Voorbereidend Wetenschap

pelijk Onderwijs 

voordeurdelers(maatregelen): 
CPN 2,9, 21 , 22,42 
0'66 6, 7, 17 
EVP 10 
GPV 44 
PPR 15 
PSP 7,8 
PvdA 11,31 
RPF 55,58 

voorlopige hechtenis: 
zie : wetshandhaving 

voortgezet basisonderwijs: 
zie : herstructurering onderwijs 

Voortgezet en Voorbereidend Wetenschappelijk 
Onderwijs: 
CDA 54, 56, 59, 61 
CPN 31 , 46 
0'66 23, 27, 28 
EVP 32 
GPV 61,62 
PPR 32, 33 
PSP 34, 35, 41 
PvdA 34 
RPF 95,97 
SGP 24 
VVD 28, 30, 36, 37, 42, 47 

voorwaardelijke financiering universitair onder
zoek: 
zie : wetenschapsbeleid 

voorwaardelijke invrijheidsstelling: 
zie : wetshandhaving 

vormingscentra: 
zie : welzijnsbeleid 

vormingswerk: 
zie: welzijnsbeleid 
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vrachtprijzen: 
zie: goederenverkeer 

vrachtverdeling, evenredige: 
zie: binnenscheepvaart 

vrachtvervoer: 
zie : goederenvervoer 

vrede: 
zie: veiligheidsbeleid 

vredesbeweging(en): 
CPN 5,11,39 
EVP 20 
PPR 16,17 
PSP 3,11,12,18 
RPF 78 

vredesonderwijs : 
CPN 31 
EVP 35 
PPR 16,17 
PSP 12,35 
PvdA 58 

vreedzaam gebruik van kernenergie: 
zie : kernenergie 

vreemdelingen: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

vreemdelingendienst: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

vreemdelingenhaat: 
zie: discriminatie 

vrouwenemancipatie: 
CDA 8, 12, 16, 18, 40, 42, 44, 46, 53, 59, 61, 64, 
78-80 
CPN 1,2,8,9,14,16-18,21,22,25,31,33, 34,37, 
38,43, 45,48 
0'66 6,7,10,15,19,23,25-28,37, 38 
EVP 8,21,34,35,39,50,59 
GPV 7,43-45, 57, 74 
PPR 4, 6, 9, 13-15, 17, 20-24, 30, 32, 33, 39 
PSP 1-3,5-9,11,13,14,17-22,34-37,40,41,49, 
50, 53, 55-57, 59 
PvdA 1,7,10,11,13,17,22,24,26,29-36,40,59 
RPF 12,55,62,70,77,96,113 
SGP 4,22,65 
VVD 13-15,28,33, 45,47,52,55 

vrouwenhaat: 
zie : discriminatie 

vrouwenhuizen : 
zie: vrouwenemancipatie 

vrije beroepen: 
zie: zelfstandigen (zie ook: artsen) 



vrijetijdsbesteding: 
zie: recreatie 

vrijheidsstraffen: 
zie: wetshandhaving 

vrijheid van onderwijs: 
zie: openbaar en bijzonder onderwijs 

vrijwilligersleger: 
zie: militaire dienstplicht 

vrijwilligerswerk: 
CDA 2, 38, 42, 46, 53, 64, 67 
0'66 15 
GPV 69, 75, 78, 80, 100 
PPR 31 
PSP 7,8,44 
PvdA 33, 35, 39 
RPF 109, 115 
SGP 29,37 
VVD 12,38 

VUT: 
zie: werkgelegenheid 

Waddengebied: 
zie: landschap 

walvisvangst: 
zie: dierenbescherming 

WAO: 
zie: sociale voorzieningen 

wapenbeheersing 
zie : veiligheidsbeleid 

wapenembargo: 
zie: veiligheidsbeleid 

wapenexport: 
zie: veiligheidsbeleid 

wapenhandel: 
zie : veiligheidsbeleid 

wapenindustrie: 
zie : veiligheidsbeleid 

wapenproduktie: 
zie : veiligheidsbeleid 

wapenwedloop: 
zie : veiligheidsbeleid 

Warenwet: 
zie : preventie van ziekten 

Warschau-Pact: 
zie: Oost-West verhouding 
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waterkering: 
zie: verkeer en waterstaat 

Waterschappen : 
PvdA 4,46 
RPF 88 
SGP 13,47 
VVO 5 

waterstaat: 
zie: verkeer en waterstaat 

waterverontreiniging: 
zie: milieubeleid 

waterwinning: 
zie : milieubeleid 

wederkerend onderwijs: 
zie: onderwijs aan volwassenen 

weduwnaarspensioen: 
zie : pensioenen 

weekbladen : 
zie : mediabeleid 

wegenbelasting: 
zie : autoverkeer 

wegenbouw: 
zie: autoverkeer 

wegennet: 
zie : autoverkeer 

weggelopen kinderen: 
zie : jongeren 

wegvervoer: 
zie : goederenvervoer 

openbaar vervoer 

wegwerpeconomie: 
zie: milieubeleid 

welvaartsstaat: 
zie : welzijnsbeleid 

welzijnsbeleid: 
CDA 1, 2, 16, 34, 36,38, 39, 42, 46, 47, 52-54, 78, 
79, 82,84 
CPN 1, 2, 8, 9, 17, 20, 28, 32-37, 40, 45-47 
0'66 1, 2, 10, 16, 20, 22, 24-28, 31, 40 
EVP 20, 36, 40-43, 52, 53, 56, 62 
GPV 39, 40,43,49,50,54,55,68-70, 72, 73,75,82 
PPR 6, 13, 14,20-22, 24, 27, 30-32 
PSP 7,8,19,22,36,37,44,57,59 
PvdA 1,3,6, 7,13,24-27,32,33, 35,36,39,61 
RPF 15, 16,19,36,54,55,97,98,101,103,105, 
108, 109,114,115,120 



SGP 3, 20, 21, 24, 29, 31, 37 
VVD 1,2,6,8,10,14,27,33,38,40,41 

welzijnsinstellingen: 
zie: welzijnsbeleid 

welzijnsvoorzieningen: 
zie: welzijnsbeleid 

Wereldbank: 
zie: internationale monetaire samenwerking 

Wereldomroep: 
zie: mediabeleid 

werkende jongeren, onderwijs aan : 
zie: leerlingenstelsel 

werkgelegenheid: 
CDA 1,2,6,11,37-42,44-47,50,53,54,59,68, 
78-80 
CPN 1,2,5,7,9,16-18,20,21,23,24,26,28,31, 
33,37,44 
D'66 1, 2, 6-8, 10-13, 15-19, 21, 22, 25-28, 34, 36, 
40 
EVP 3,7,8,10,11,20,39,42,51,66 
GPV 1,2,27,35,58,71-73,77-81,83,93,106, 
108,135 
PPR 6,11-16,18,19,22,29 
PSP 1,3,5,7-9,11,13,38,40,41,45,56 
PvdA 1,7-10,12,13,16,17,19-22,24-27,29-34, 
40, 42, 59, 61 
RPF 1,4,40,42,43,51,52,54,77,88,97-99,101, 
106,112 
SGP 30, 63, 64, 66-70, 72 
VVD 1, 6,8,9,11-14,16-18,41,45,50 

werkgeversorganisaties: 
CDA 2,40,41,53 
CPN 19 
D'66 6-8,10,12,17,28,40 
GPV 80 
PvdA 12-14,24,26,27,32 
RPF 42, 53, 55 
SGP 75,80 
VVD 9,12,13,28,35,39 

werklozen: 
zie: werkgelegenheid 

werkloosheid: 
zie : werkgelegenheid 

werkloosheidbestrijding: 
zie: werkgelegenheid 

Werkloosheidswet (WW) 
zie: sociale voorzieningen 
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werkomstandigheden: 
CDA 40, 43, 69 
CPN 1& 19,21,34 
0'66 10,15,21,30 
EVP 3,7,11 , 12,29 
GPV 98 
PPR 13, 14, 1~ 26 
PSP 5,7,8,28,29,38,39,49 
PvdA 11,25,26,32,40 
RPF 39,55 
SGP 37 
VVD 6,8, 17,43 

werkonderbreking: 
zie : staking(srecht) 

werkoverleg : 
zie : werkomstandigheden 

werktijdverkorting: 
zie: arbeidstijdverkorting 

werkzoekenden : 
zie : werkgelegenheid 

Westerschelde: 
zie: landschap 

Westeuropese Unie (WEU): 
CDA 12 
CPN 9, 11 
D'66 36 
EVP 20 
PPR 17 
PSP 11,12,17 
PvdA 60 
RPF 79 
VVD 54,55 

Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO): 
zie: sociale voorzieningen 

Wetenschappelijk Onderwijs: 
CDA 11,47,54,56,57,61,63,66 
CPN 31,32 
D'66 23,30 
EVP 32, 33, 37 
GPV 63, 65, 66 
PPR 32,33 
PSP 32-35 
PvdA 31,34 
RPF 97,99, 100, 102 
SGP 25, 36, 40, 71 
VVD 28, 32, 34, 35, 37 

wetenschappelijk onderzoek: 
zie: wetenschapsbeleid 

wetenschapsbeleid: 
CDA 39,41,63,65,66 
CPN 32,34 



0'66 23 
EVP 37 
GPV 65 
PPR 24 
PSP 32,33 
PvdA 17, 19,34 
RPF 100 
SGP 25, 40, 71 
VVO 32,35 

wetenschapswinkels: 
zie : Wetenschappelijk Onderwijs 

wethouder: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

Wet Investeringsrekening (WIR): 
zie: investeringsbeleid 

wetshandhaving: 
CDA 2,9,13,14,16,18,20-23,26-30,33,38,39, 
42,47,52-54,78,82,84 
CPN 2,9,13,17,20,28,30,33-35,37,40,44,46, 
48 
0'66 10,14,18,24-28,30,31,36,40 
EVP 36, 40, 52, 54, 55, 59, 61 
GPV 3, 9, 21, 25-30, 38-40, 43, 46-48, 51, 54, 55, 
69, 72, 73, 75, 76, 91, 96-98, 108, 114, 115, 127 
PPR 6,7,14,20-24,26,27,31,32,40 
PSP 6-9,18-22,37-39,41,42,44,53,57-59 
PvdA 1,3,5-7,13,24,26,27,29,30,33,35,36, 
39,45,61 
RPF 1,3-6, 10, 15-22, 24-28, 36, 54, 69, 73, 75, 88, 
101,103-105,109,111,112,115,116,118-120 
SGP 1-3, 5, 7-11, 16, 20, 21, 24, 29, 33, 34, 36, 38, 
44,48,50,62,81 
VVD 1,5-8,10,14,21,39,43,49,54 

wetsovertreding: 
zie: wetshandhaving 

Wet Werkloosheidvoorzieningen (WWW): 
zie: sociale voorzieningen 

WEU: 
zie: Westeuropese Unie 

windenergie: 
zie: energiebeleid 

windturbines 
zie: energiebeleid 

winkelsluiting: 
zie: zelfstandigen 

winsten: 
zie: loon- en inkomensbeleid 
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winstparticipatie: 
CDA 43 
0'66 20 
EVP 11, 12 
PvdA 25 

WIR: 
zie: investeringsbeleid 

woningbehoefte: 
zie: woningbouw 

woningbezit: 
CDA 2,77,78 
CPN 1,2,5,9,28 
0'66 16,27,28,31,34 
EVP 10,51 
GPV 41,72,78, 108 
PPR 28,29 
PSP 7, 22, 23,30,31,45 
PvdA 33,40,43,61 
SGP 32,41,42 
VVD 20, 25, 26 

woningbouw: 
CDA 77, 78, 80 
CPN 9,17,28,29,42 
0'66 10,11,31,32,34,40 
EVP 27, 50, 51 
GPV 82, 92, 107, 108 
PPR 13, 14, 19,27-29 
PSP 6, 10, 11, 22, 23, 30 
PvdA 40, 42, 43 
RPF 103, 104 
SGP 32,33,41,47 
VVD 22,26,41,47 

woningbouwcorporaties: 
zie: woningbouwverenigingen 

woningbouwverenigingen: 
CDA 77,78 
CPN 28 
0'66 31 
PSP 23 
PvdA 25, 40, 43 

woningdelers(maatregelen) 
zie: voordeurdelers(maatregelen) 

woningdistributie: 
zie: woningbezit 

woningnood: 
zie: woningbouw 

woningonderhoud: 
zie: woningbouw 

woningproduktie: 
zie: woningbouw 



woningtoew/ïzing: 
zie : woningbezit 

woningverbetering: 
zie : woningbouw 

woningvoorraad: 
zie : woningbezit 

woningwetwoningen: 
zie : woningbezit 

woonbelasting : 
zie : woningbezit 

woonlasten : 
zie: woningbezit 

woonruimte 
zie : woningbezit 

woonruimteverdeling : 
zie : volkshuisvesting 

woon wagen beleid: 
CDA 31 
D'66 31 
EVP 60 
PPR 29 
PSP 23 
PvdA 7 
VVD 26 

woon-werk verkeer: 
zie : autoverkeer 

ruimtelijke ordening 

WWV: 
zie : sociale voorzieningen 

wijkagent: 
zie : politiebeleid 

wijkverpleging: 
zie : ziekenverzorging 

IJsselmeer: 
zie : landschap 

ijzeren gordijn : 
zie : Oost-West verhouding 

zedelijkheidswetgeving: 
CPN 13, 40 
GPV 46,115 
PSP 20, 21, 38, 42 
PvdA 3 
RPF 22, 111 
SGP 7,27,62 
VVD 6 
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zedendelicten : 
zie: politiebeleid 

wetshandhaving 

zeedijken: 
zie: verkeer en waterstaat 

zeehavens en zeescheepvaart: 
CDA 83,84 
GPV 112 
PPR 13 
PvdA 45 
RPF 82,87 
SGP 46 
VVD 18, 19 

zeehondenvangst: 
zie: dierenbescherming 

zeescheepvaart: 
zie: zeehavens en zeescheepvaart 

zeeverontreiniging: 
zie : milieubeleid 

zeeweringen: 
zie : verkeer en waterstaat 

zelfdoding: 
CDA 22 
GPV 48 
RPF 1,21 

zelfhulp: 
zie : vrijwilligerswerk 

welzijnsbeleid 

zelfmoord: 
zie : zelfdoding 

zelfstandigen : 
CDA 41 , 47,53 
CPN 1,9, 17,18,20,22,24,25 
D'66 6, 11 , 12,14, 17, 18,40 
EVP 8,57 
GPV 24, 81, 83 
PPR 13,15,21,24,25 
PSP 6,49,50 
PvdA 7, 11,16,17, 22, 27,43,61 
RPF 43,91 
SGP 41,44,71 -74 
VVD 11, 14-17,25, 50 

zelfstandigenaftrek: 
zie: zelfstandigen 

zendgemachtigden: 
zie: mediabeleid 

zendtijd: 
zie : mediabeleid 



zesbaksduwvaart: 
zie: binnenscheepvaart 

ziekenfondsen: 
zie: gezondheidszorg 

ziekenfondspakket 
zie : gezondheidszorg 

Ziekenfondsraad: 
zie : gezondheidszorg 

Ziekenfondswet: 
zie : gezondheidszorg 

ziekenhuizen: 
zie: ziekenverzorging 

ziekenverzorging: 
CDA 17,52, 53, 76, 80 
CPN 9,33, 34 
D'66 24 
EVP 54,55 
GPV 26,47, 51,53,71 
PPR 25, 30, 31 
PSP 19, 36-39, 57 
PvdA 6,35 
RPF 8,109,114-118,120 
SGP 29, 32, 35-37 
VVD 10,39,40,41,43 

ziektekostenverzekering : 
zie : gezondheidszorg 

ziekteverzuim : 
zie: werkomstandigheden 

Ziektewet: 
zie : sociale voorzieningen 

zigeuners: 
zie : woonwagenbeleid 

Zimbabwe: 
zie : Zuidelijk Afrika 

zionisme: 
zie: Midden-Oosten 

zondagsarbeid: 
zie : zondagsrust 

zondagsontheiliging : 
zie: zondagsrust 

zondagsrust: 
GPV 24 
RPF 34, 54, 88, 92, 112 
SGP 6,26, 27,41,45,46,58,65,74 
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zonneboilers: 
zie : energiebeleid 

zonne-energie: 
zie : energiebeleid 

Zuid-Afrika: 
zie: Zuidelijk Afrika 

Zuid-Amerika 
zie : Latijns Amerika 

Zuidelijk Afrika: 
CDA 6,9 
CPN 3,7,9, 12 
D'66 37 
EVP 4, 16 
GPV 132 
PPR 17 
PSP 17 
PvdA 52,60 
RPF 68, 74, 77 
SGP 48,52 
VVD 53 

Zuid-Molukkers: 
GPV 76, 129 
RPF 72 
SGP 19, 61 

zuivelsector: 
zie: landbouwbeleid 

voedsel produktie 

zure regen: 
CDA 51 , 81,82 
CPN 25-27 
D'66 30,34 
EVP 15,25 
GPV 102 
PPR 17-19,28 
PSP 5, 28-30, 49 
PvdA 40,41 
RPF 46, 50, 51 
SGP 39 
VVD 23 

zwangerschapsafbreking: 
zie: abortus 

zwangerschapsverlof: 
zie : gezondheidszorg 

zwangerschapsvoorkoming: 
zie : anticonceptie 

zwarte circuit: 
zie : sociale voorzieningen 



zwart geld: 
CDA 14,39, 44, 46 
CPN 9,23,44 
0'66 10,18,40 
GPV 96, 135 
PPR 12, 13, 38 
PSP 9, 10 
PvdA 1,21,29,61 
RPF 58,65 
SGP 63, 79 
VVD 9,15 

zwart rijden: 
zie : openbaar vervoer 

zwavel-uitwerping: 
zie: milieubeleid 
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