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Tegen het einde van 1976 sprak ik met Kamervoor
zitter Anne Vondeling over de mogelijkheid om 
voor de verkiezingen van 1977 de programma's te 
bundelen. Vondeling was enthousiast: hij zag in dat 
plan een mogelijkheid de belangstelling van de bur
gers voor het politieke bedrijf aan te wakkeren. Met 
zijn steun en dankzij zijn doorzettingsvermogen is 
het plan toen gerealiseerd. 
Op één uitzondering na zijn sinds 1977 bij alle ver
kiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal de programma's van deelnemende politieke 
partijen gebundeld, van een register voorzien en als 
boek uitgegeven. Die ene uitzondering betrof de 
tussentijdse verkiezingen van 1982. Die verkiezin
gen vonden zo snel na de Kamerontbinding plaats 
dat de uitgeverij - in die dagen nog de Staatsuitge
verij geheten - er onmogelijk voor kon zorgen het 
boek vóór de verkiezingsdag aan de boekwinkel te 
leveren. De noodzaak van een bundel verkiezings
programma's was toen ook niet groot: nog maar 
een jaar daarvoor, in 1981, had de Staatsuitgeverij 
bij de Kamerverkiezingen een bundel uitgegeven en 
de partijen vonden het niet nodig hun program
ma's na een jaar al ingrijpend te wijzigen. 
De reeks gebundelde programma's betreffen derhal
ve de verkiezingsjaren 1977, 1981, 1986, 1989 (óók 
tussentijdse verkiezingen, maar de politieke partij
en waren op het moment van de Kamerontbinding 
al vergevorderd met het opstellen van de nieuwe 
programma's), 1994 en nu dus voor de verkiezin
gen van 6 mei 1998. 
Het is iedere keer weer een probleem welke verkie
zingsprogramma's zullen worden opgenomen. Zo
wel voor de uitgever - nu de Sdu Uitgeverij - als 
voor mij geldt dat het niet in de bedoeling ligt op 
één of andere wijze politieke propaganda te bedrij
ven. Het gaat om een dienstverlening aan de burger 
die de verkiezingsprogramma's in bezit wil hebben 
en via het register op bepaalde punten die program
ma's wenst te vergelijken. Uit het opnemen of niet 
opnemen van een verkiezingsprogramma mag geen 
politieke voorkeur of afkeur worden afgeleid. 
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Verantwoording 

Maar dat neemt niet weg dat het probleem blijft be
staan. In 1981 hebben we een ruim 'toelatingsbe
leid' gevolgd: de politieke partijen die verklaarden 
in alle kiesdistricten te zullen deelnemen aan de ver
kiezingen kregen de gelegenheid hun verkiezings
programma in de bundel te laten opnemen. Con
trole op naleving van de gestelde voorwaarde was 
echter slechts achteraf mogelijk. Pas op de dag van 
de officiële kandidaatstelling was het zeker welke 
politieke partijen in alle kiesdistricten aan de verkie
zingen deelnamen. En op die dag moest de bundel 
verkiezingsprogramma's al klaar zijn, het liefst al in 
de boekhandel liggen. 
In 1981 hebben niet alle politieke groeperingen die 
beweerden aan de gestelde voorwaarde te voldoen 
ook werkelijk aan die voorwaarde voldaan. Met het 
gevolg dat in de bundel van dat verkiezingsjaar pro
gramma's zijn opgenomen van groepjes mensen 
van wie de politieke denkbeelden en idealen al dan 
niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Wie 
weet nog of heeft nog enige belangstelling voor wat 
er schuil ging achter de afkorting R'81 (Realisten 
'81, behaalde bij de verkiezingen 2.211 stemmen, 
d.w.z. 0,03% van de uitgebrachte stemmen) of de 
IKB (Internationale Kommunisten Bond, behaalde 
bij de verkiezingen 2.015 stemmen, d.w.z. 0,02%). 
Wie alsnog geïnteresseerd is in de politieke filosofie 
van deze groeperinkjes, kan het naslaan in de bun
del verkiezingsprogramma's van 1981. 

Wij hebben sindsdien een strikte regel gehanteerd. 
Om het verkiezingsprogramma in de bundel afge
drukt te krijgen, moet aan twee voorwaarden wor
den voldaan: 
1. de betrokken politieke groepering dient aan de 

voorafgaande verkiezing voor de Tweede Ka
mer te hebben deelgenomen en minstens één 
Kamerzetel te hebben veroverd; 

2. de betrokken politieke groepering dient op de 
dag van de verkiezingen nog in de Tweede Ka
mer vertegenwoordigd te zijn. 

Het klinkt wat ingewikkeld, maar het komt er op 



neer dat slechts de in de Kamer vertegenwoordigde 
partijen de mogelijkheid kregen en krijgen hun ver
kiezingsprogramma in de bundel te laten opnemen 
en dat tussentijdse afsplitsingen in de Tweede Ka
mer hiervan geen gebruik konden maken, ook al 
zat er een vertegenwoordiger in de Kamer. 
Wij hebben dit jaar op die regel een uitzondering 
gemaakt. Bij de verkiezingen van 1994 behaalden 
twee 'bejaarden-partijen' zetels in de Tweede Ka
mer, de Unie 55+ en het Algemeen Ouderen Ver
bond (AOV). De fracties van deze twee partijen 
hebben in de afgelopen vier jaar onderling proble
men gehad. Het is niet geheel duidelijk wie van wie 
afgesplitst is en wie met wie nieuwe combinaties 
heeft aangegaan. We hebben twee deelnemende 
'bejaarden-partijen' het voordeel van de twijfel 
gegund: de verkiezingsprogramma's van zowel 
AOV/55+ als Senioren 2000 zijn in deze bundel 
opgenomen 

In deze bundel voor de verkiezingen van 6 mei 
1998 zijn van twaalf politieke partijen de program
ma's opgenomen, in alfabetische volgorde op de ge
bruikte afkortingen: AOV (Algemeen Ouderen Ver
bond/Unie 55+), CD (Centrumdemocraten), CDA 
(Christen Democratisch Appèl), D66 (Democraten 
66), GL (GroenLinks), GPV (Gereformeerd Poli
tiek Verbond), PvdA (Partij van de Arbeid), RPF 
(Reformatorische Politieke Federatie), SEN (Senio
ren 2000), SGP (Staatkundig Gereformeerde Par
tij), SP (Socialistische Partij) en WD (Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie). 

De teksten van de programma's zijn integraal opge
nomen. Kennelijke drukfouten zijn verbeterd, con
sequente taal- en spelfouten zijn gehandhaafd. Dit 
leek ons juist, omdat tien van de twaalf politieke 
partijen in hun programma iets te zeggen hebben 
over de Nederlandse taal (zie het betrokken tref
woord in het register), met name over de noodzaak 
voor migranten onze taal te leren beheersen. 

Uitgaande van de teksten van de programma's heb 
ik een lijst van ruim tweeduizend trefwoorden op
gesteld. Deze trefwoorden zijn alfabetisch in een re
gister achterin dit boek opgenomen. Wie voor een 
bepaalde politieke kwestie wil opzoeken of dat in 
de verkiezingsprogramma's van één of meer politie
ke partijen is opgenomen, kan daar via het register 
achter komen. Om dit te vergemakkelijken heb ik 
de programma's onderverdeeld in genummerde pa
ragrafen, ongeacht of de partijen zelf zulk een num
mering hebben gebruikt. De door mij gebruikte 
nummering is vet gedrukt en wordt voorafgegaan 
door een zwarte stip (e). In het trefwoordenregis-
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ter wordt naar deze nummering verwezen. Voor 
het gemak van de gebruiker wordt deze numme
ring met de afkorting van de naam van de betrok
ken politieke partij onderaan elke bladzijde ver
meld. 
Verreweg de meeste trefwoorden zijn verwijzend: 
ze verwijzen naar een centraal trefwoord. Ik heb 
dat om verschillende redenen gedaan. 
In de eerste plaats gebruiken niet alle partijen een 
identieke term voor hetzelfde begrip. GroenLinks 
blijft schrijven over 'atoomenergie', terwijl alle an 
dere partijen de term 'kernenergie' gebruiken. Wie 
in het register 'atoomenergie' opzoekt, wordt ver
wezen naar 'kernenergie' en daar wordt aangegeven 
waar de verschillende partijen iets schrijven over 
kernenergie. Dit uiteenlopend gebruik van termen 
voor hetzelfde begrip komt vaak voor. Waar - om 
nog een voorbeeld te geven - de ene partij schrijft 
over abortus (of abortus provocatus), gebruiken 
andere partijen termen als 'zwangerschapsafbre
king'. In dit ene voorbeeld heb ik in het register ge
kozen voor de term 'abortus' als centraal trefwoord. 
In de tweede plaats is het aantal verwijzende tref
woorden zo groot, omdat ik zoveel mogelijk tref
woorden heb gegroepeerd rond één thema of één 
aspect. Een voorbeeld hiervan is de huisvesting. 
Het gehele probleem van het huren en het verhu
ren van woningen wordt in de verschillende pro
gramma's als één thema behandeld. Ik heb hier
voor het centrale begrip 'woningbezit' gekozen, on
geacht of de eigenaar de woning zelf bewoont of 
verhuurt. Alle problemen rond het thema van huur 
en verhuur en van bezit van een eigen woning wor
den verwezen naar het centrale trefwoord 'woning
bezit': huisvesting, huurder, woonlasten enz. 
Deze aanpak heeft tot gevolg dat soms een begrip 
wordt verwezen naar zijn tegendeel. Zo heb ik voor 
de samenlevingsvorm van man en vrouw - onge
acht of ze gehuwd of gehuwd geweest zijn - het tref
woord 'huwelijk' gekozen, waardoor voor de term 
'echtscheiding' verwezen wordt naar 'huwelijk'. 
In enkele gevallen heb ik zulk een opgebouwd clus
ter ('woningbezit', 'huwelijk') weer uit elkaar ge
haald. Dat heb ik gedaan in die gevallen waarbij het 
gaat om een probleem dat in de huidige politieke 
discussie een belangrijke rol speelt. Voor de kwestie 
van de AOW, bijvoorbeeld, heb ik een aparte ru
briek geopend, hoewel de AOW eigenlijk was on
dergebracht bij 'sociale voorzieningen' en bij 'oude
renbeleid'. Wel wordt in deze gevallen een terug
verwijzing gemaakt: van 'ouderenbeleid' en van 'so
ciale voorzieningen' naar 'AOW'. Een ander voor
beeld: ik heb de 'mestproblematiek' uit het 'land
bouwbeleid' gehaald maar daarbij is over en weer 
verwezen. 
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Op deze manier heb ik geprobeerd de gebruiker 
van het register zoveel mogelijk van dienst te zijn 
bij het vergelijken van de verkiezingsprogramma's 
van de twaalf politieke partijen. 

Isaac Lipschits 
emeritus hoogleraar contemporaine geschiedenis 
Rijksuniversiteit Groningen 
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De Tweede-Kamerverkiezingen zijn weer in aan
tocht, en daarmee ook de programma's waarin de 
politieke partijen hun plannen voor de komende ja
ren ontvouwen. Sinds mensenheugenis bleken deze 
programma's bij elke verkiezing weer langer te zijn 
geworden dan hun voorgangers: de partijen had
den steeds meer woorden nodig om hun voorne
mens bij de kiezers bekend te maken. In 1998 lijken 
de politieke partijen het echter voor het eerst met 
wat minder af te kunnen. Terwijl het aantal in de 
Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen (waar
van de programma's in deze bundel zijn opgeno
men) steeg van negen naar twaalf, gebruikten zij 
met hun allen ongeveer evenveel woorden als bij de 
Kamerverkiezingen van 1994 - circa een kwart mil
joen. Uiteraard loopt de dikte van de programma's 
per partij sterk uiteen. In het algemeen is deze even
redig aan de electorale omvang van de partij. Het 
kortste verkiezingsprogram komt dit jaar voor reke
ning van de CD (ruim 6.000 woorden); voor het 
langste tekende D66 (met 44.000 woorden). In 
1994 waren de Democraten ook al koploper, maar 
toen telde hun program 3.000 woorden meer. 
Hoewel het er dus op lijkt dat in 1998 de 'wet van 
de uitdijende verkiezingsprogramma's' niet volop 
werkzaam is geweest, zijn ook dit jaar de program
ma's van de meeste partijen toch nog altijd behoor
lijk lang en gedetailleerd. Dat kan vaak ook moei
lijk anders, gezien de belangrijke externe functies 
die de programma's voor partijen vervullen. De po
liticoloog Koole onderscheidt er een drietal. In de 
eerste plaats is het program richtsnoer voor de kan
didaten van de partij . Vaak wordt aan aspirant-Ka
merleden voor de kandidaatstelling al gevraagd of 
zij ermee kunnen instemmen. Daarnaast vormt 
het - voor potentiële regeringspartijen - de inbreng 
in de kabinetsformatie. Het regeerakkoord is gro
tendeels gebaseerd op de verlangens die in de ver
kiezingsprogramma's zijn neergelegd - al kan het 
regeringsbeleid uiteindelijk wel daarvan afwijken, 
vanwege allerlei onvoorziene omstandigheden. Last 
but not least zijn zij het medium waarmee de partij 
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Inleiding 

haar standpunten en voornemens presenteert en 
kiezers werft. Kortom, de politieke plaatsbepaling 
van partijen - in regering, parlement en electoraat -
vindt plaats in het verkiezingsprogramma. 
Deze functies zijn echter niet nieuw; ook vroeger 
zochten de partijen met hun programma's de kie
zer op en namen zij deze als vertrekpunt in coalitie
besprekingen. Toch waren aanvankelijk de pro
gramma's veel korter. De politicoloog Dittrich 
heeft ooit berekend dat de verkiezingsprogramma's 
van de aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelne
mende 'gevestigde' partijen in 1948 gemiddeld 75 
zinnen telden, en in 1981 1.650. Dit betekent dat 
na acht Kamerverkiezingen de omvang van de pro
gramma's meer dan vertwintigvoudigd was. 

Dat de verkiezingsprogramma's na de Tweede We
reldoorlog alsmaar langer en gedetailleerder wer
den, heeft dan ook niet direct met het toegenomen 
belang ervan te maken. Twee andere factoren zijn 
vooral van invloed geweest: enerzijds de toenemen
de overheidsbemoeienis met de samenleving en an
derzijds de interne ontwikkeling van politieke par
tijen. Beide hangen weer samen met het proces van 
wederzijdse vervlechting van staat en samenleving, 
dat in de jaren zestig in een stroomversnelling ge
raakte. 
Met de wederopbouw van het land in de jaren vijf
tig en de komst van de welvaartstaat groeide de 
overheidsinterventie, vooral op sociaal-economisch 
terrein. Door deze uitdijende staatsbemoeienis wer
den partijen - die immers tot taak hadden het rege
ringsbeleid te controleren - eveneens gedwongen 
zich over de meest uiteenlopende aangelegenheden 
een oordeel te vormen. Daarnaast moesten zij met 
de op gang komende ontzuiling met elkaar de con
currentieslag aangaan om de zwevende kiezer. Eén 
middel om die te verleiden was vanzelfsprekend 
programmatische profilering. Tegelijkertijd nam in 
de jaren zestig de politisering van allerhande maat
schappelijke kwesties toe. Vaak tegen wil en dank 
moesten de partijen wel een standpunt innemen 
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over zaken die eerder niet in hun vocabulaire voor
kwamen - zoals seksualiteit bijvoorbeeld, ofhet mi
lieu. Zij werden verder onder druk gezet door de 
vele actiegroepen, die in deze tijd als paddestoelen 
uit de grond schoten. 
De hierboven geschetste ontwikkelingen droegen 
ertoe bij dat de verkiezingsprogramma's van de par
tijen steeds langer werden. De programma's wer
den 'optelsommen van de wensen der verschillende 
belangengroepen' en de zorgvuldige afweging van 
belangen door de partijen raakte in het gedrang, al
dus de politicoloog De Bruyn. Hoewel in de jaren 
negentig de roep om een terugtredende overheid 
sterk klinkt en de politisering van allerlei maat
schappelijke problemen op haar retour lijkt, heeft 
dat nog nauwelijks geleid tot een inkrimping van 
de programma's. Terwijl er oude strijdpunten van 
de lijst worden afgevoerd - wie herinnert zich nog 
de 'vermogensaanwasdeling'? - komen er altijd nog 
weer meer nieuwe problemen bij. De voortschrij
dende technologische ontwikkeling bijvoorbeeld 
zet immers steeds weer nieuwe punten op de poli
tieke agenda, zoals genetische manipulatie ofhet 
briefgeheim voor e-mailberichten. 

Naast deze relatief autonome maatschappelijke ont
wikkeling is er echter ook een inwendige factor die 
lange verkiezingsprogramma's in de hand werkt. 
De reeds genoemde Koole heeft hierbij gewezen op 
de 'interne democratisering' van de politieke partij
en. Vroeger werden de programma's opgesteld 
door een partijcommissie - in enkele gevallen, zoals 
de VVD in de jaren vijftig, zelfs door de partijleider 
alleen. De procedure was toen kort en de respons 
vanuit de partij niet al te groot - uitzonderingen 
daargelaten. Langzamerhand raakte bij het proces 
van totstandkoming van het program echter de 
hele partij betrokken. Evenals de samenleving die 
haar omringde, was de partijorganisatie inmiddels 
een stuk professioneler en ingewikkelder geworden. 
Het aantal partijcommissies, werkgroepen en neven
instellingen was behoorlijk uitgebreid. Bij de opstel
ling van het verkiezingsprogramma wilden zij alle 
hun woordje doen om te pogen direct of indirect 
hun desiderata in het program opgenomen te krij
gen. 
Vanuit de achterban van de partij nam de bemoeie
nis met de samenstelling van het verkiezingspro
gram eveneens toe. Als gevolg van de democratise
rings- en inspraakgolf van de jaren zestig was de 
geldingsdrang van het partijkader sterk toegeno
men. Het begon op de partijcongressen bij de be
handeling van de programma's amendementen te 
regenen. Tegenwoordig lijkt overigens de 'amende
mentencultuur' weer wat te verminderen. 
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Al deze factoren hebben bijgedragen aan het uitdij
en van de verkiezingsprogramma's en hun toegeno
men gedetailleerdheid. Daarbij zouden zij ook in
houdelijk steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, zo 
meende de politicoloog Tromp al in 1985. 'Wie de 
huidige, ellenlange verkiezingsprogramma's van de 
politieke partijen leest, zoekt tevergeefs naar helde
re principes, maar vindt in plaats daarvan enkele 
honderden programmapunten die met elkaar 
slechts in verband staan door de nietjes die de blad
zijden bijeenhouden.' Inderdaad is er de laatste tijd 
een convergerende trend in de politiek zichtbaar. 
In de jaren zestig en zeventig waren de verschillen 
tussen de partijen groot. Sociaal-democraten en li
beralen stonden lijnrecht tegenover elkaar en de af
stand tussen de partijen onderling was behoorlijk 
groot. Geleidelijk aan kwam aan deze gepolariseer
de verhoudingen een einde en schoven de grote 
partijen in de loop van de jaren tachtig meer naar 
elkaar toe. Dit proces bereikte in 1994 een hoogte
punt met de totstandkoming van de paarse coalitie, 
waarin de voormalige politieke vijanden PvdA en 
VVD vervolgens met D66 vier jaar broederlijk sa
menwerkten. 
Hoewel de verschillen tussen de politieke partijen 
zo kleiner lijken te zijn geworden, bestaan zij na
tuurlijk nog wel degelijk. Ook bij de Kamerverkie
zingen van 1998 leggen de partijen inhoudelijk 
weer hun eigen accenten. Dat geldt niet alleen voor 
traditionele sociaal-economische strijdpunten als 
lastenverlichting, inkomensverdeling en sociale ze
kerheid, of voor staatkundige issues als de gekozen 
burgemeester en minister-president. Het betreft 
ook sociaal-culturele kwesties als drugs en crimina
liteit, ofhet milieu. Weliswaar hebben alle partijen 
de zorg voor het milieu hoog in hun vaandel staan, 
maar de keuzen die daarvoor gemaakt moeten wor
den, lopen sterk uiteen. 

Partijen zijn dus niet één pot nat; er valt voor de 
kiezer nog steeds te kiezen. Wel kan het zicht op die 
keuze wellicht belemmerd worden door de omhaal 
van woorden die de partijen in hun programma's 
nog altijd nodig hebben om hun eisen, verlangens 
en wensen uiteen te zetten. 'We stoppen één keer 
per vier jaar alle ideeën in onleesbare verkiezings
programma's en dat is het dan', zo merkte staatsse
cretaris J. Kohnstamm van Binnenlandse Zaken 
enige tijd geleden op. Om in de programma's van 
alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partij
en wegwijs te worden, zijn deze in de voorliggende 
bundel bijeengebracht en door prof. Lipschits van 
een trefwoordenindex voorzien. Zo kan iedere 
geïnteresseerde kiezer én de staatssecretaris op een
voudige wijze snel de opvattingen en standpunten 



van partijen over bepaalde kwesties opzoeken en 
vergelijken. 

Groningen, maart 1998 

Gerrit Voerman 
Hoofd Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen 
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Gereformeerd Politiek Verbond 
Postbus 439 
3800 AK Amersfoort 



"Wie naar mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstan
dig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots 
bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming ko
men en het kan stormen. Maar het huis blijft staan, 
want het heeft een goede fundering. Maar wie hoort 
wat ik zeg en zich er niets van aantrekt, is dom. Hij 
lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt. Als dat 
huis te lijden krijgt van regen, overstroming en storm, 
stort het met donderend lawaai in." 

Jezus Christus 
in het evangelie naar Matteus (hoofdstuk 7 vs 24 
t/m 27), weergave Het Boek • 
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• 
Een paars kabinet was niet de keuze van het GPV. 
Maar is er na vier jaar paars echt veel veranderd? 
Er zijn verschillen tussen het kabinet-Kok en de ka
binetten-Lubbers. Maar wat veel meer opvalt is de 
continuïteit met het verleden. 
Liberalisme en sociaal-democratie blijken veel min
der van elkaar te verschillen dan tot voor kort werd 
aangenomen. Christen-democraten hebben altijd 
zowel met de VVD als met de PvdA kunnen samen
werken, en zouden dit nu met elk van de paarse 
partijen weer kunnen en willen. 
Politieke tegenstellingen zijn veelal accentverschil
len geworden. Daardoor kan het in de politiek 
steeds meer over personen gaan in plaats van over 
politieke uitgangspunten en doelstellingen. Maar 
personen zijn kwetsbaar. Ze kunnen z6 vervangen 
zijn. 
Iedere partij heeft het beste voor met de Neder
landse samenleving. Werk en inkomen, welzijn en 
ontplooiing, het zijn de steeds weerkerende begrip
pen in alle verkiezingsprogramma's. Valt er dan 
nog wel iets te kiezen in Nederland? 
Jazeker, voor mensen die met oppervlakkige verha
len geen genoegen nemen. Politici moeten voortdu
rend keuzen maken. Ze krijgen te maken met tegen
strijdige belangen en met tegenvallende ontwikke
lingen. Niet alles kan tegelijk. Dan wordt er geko
zen. Dan wordt de stem van de kiezers gebruikt. 
Bij verkiezingen bepalen de kiezers wie in de vol
gende periode de keuzen gaan maken. Daarbij 
komt het erop aan niet alleen af te gaan op fraaie 
zinnen in een program of tijdens een toespraak of 
debat. Wie echt wil kiezen moet doorvragen. Waar
op zijn politieke uitspraken gebaseerd? Hoe hard 
zijn ze? Welk fundament ligt eronder? 

• 2 
In de bijbel maakt Jezus een mooie vergelijking tus
sen twee mannen. Beiden bouwen een huis. De een 
brengt een stevige fundering aan onder het huis, op 
de rotsbodem. De ander bouwt op zandgrond. Dan 
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Vaste Grond 

komt er een overstroming, met storm en regen . 
Het huis met de fundering blijft staan, het huis op 
de zandgrond wordt ondermijnd en stort in. 
Een politiek program dat bestand is tegen tegen
wind, dat houvast biedt als noodzakelijke keuzen 
moeten worden gemaakt, moet op vaste grond zijn 
gebouwd en van een stevige fundering zijn voor
zien. 
Jezus zei in zijn verhaal over de twee bouwers dat 
de man die verstandig te werk ging naar Hem ge
luisterd had. Het Woord van God is geen drijfzand 
maar biedt een vaste grond, ook voor het doen van 
politieke keuzen. Het tilt de politiek van alle dag 
uit boven het niveau van touwtrekken om een zo 
groot mogelijk aandeel uit de gemeenschappelijke 
pot. Het biedt houvast in moeilijke tijden. Het 
kan dat ook, omdat het het Woord is van de grote 
Koning die over alles regeert. 
Het GPV kiest voor deze vaste grond. Dit program 
wil daarop bouwen. GPV'ers zijn daarop aanspreek
baar. Staande op die vaste grond komt het GPV tot 
duidelijke keuzen. In ethische kwesties, maar ook 
in alledaagse vraagstukken over werk en inkomen, 
gezondheidszorg en onderwijs. Er valt dus wat te 
kiezen bij het GPV. 

• 3 
Werk, werk en nog eens werk was het centrale the
ma van het kabinet-Kok. Het kabinet is daarin ge
slaagd. Bijna een half miljoen extra banen in vier 
jaar. Maar nog geen 20% van deze banen kwam te
recht bij werklozen, en slechts een kleine 3% bij 
mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren 
verklaard. 
Het GPV kiest voor een werkgelegenheidsbeleid 
waarin langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeids
ongeschikten absolute prioriteit krijgen. Omdat 
ook deze mensen talenten van hun Schepper heb
ben ontvangen. Als de overheid zich niet extra voor 
hen inzet komen zij in de marge van de samenle
ving terecht. 
Faciliteiten voor het bedrijfsleven kunnen de con-
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currentiekracht en daarmee de werkgelegenheid 
bevorderen. Het GPV let daarbij vooral op het 
midden- en kleinbedrijf, omdat daar de beste mo
gelijkheden liggen voor een zinvolle bijdrage aan 
de ontwikkeling van onze samenleving. 
Economische groei is belangrijk. Maar Nederland 
behoeft niet ten koste van alles een koppositie in 
Europa te verwerven. Het GPV wil geen stress
maatschappij, maar een maatschappij waarin men
sen tijd hebben voor de opvoeding van kinderen, 
voor vrijwilligerswerk en voor zinvolle ontspan
ning. Liever iets minder luxe dan het verlies van de 
zondag als rustdag. 
Mensen met een uitkering behoren mee te delen in 
de gestegen welvaart. Het GPV kiest daarom liever 
voor een royale verhoging voor hen die het echt 
nodig hebben dan voor een klein beetje extra voor 
iedereen. Wie echt arm is heeft recht op hulp, leren 
we uit de bijbel. 

• 4 Iedere mens dankt zijn leven aan God die voor 
hem wil zorgen, van het prille begin tot de laatste 
ademtocht. Daarom kiest het GPV voor hulp. aan 
mensen in moeilijke omstandigheden, niet voor 
het eigenmachtig beschikken over het leven van 
mensen. 
Verslaving aan alcohol, drugs, gokken of roken 
bedreigt de gezondheid en het leven van mensen . 
Elke tweeslachtigheid in het overheidsbeleid op 
dit punt ondermijnt de geloofwaardigheid ervan. 
Daarom kiest het GPV voor een consequente strijd 
tegen verslaving, en wijst het een gedoogbeleid af. 

• 5 Mensen leven op allerlei manieren met elkaar sa-
men. God heeft echter bij de schepping van de 
mens het huwelijk van man en vrouw gegeven. 
Daarom kiest het GPV voor huwelijk en gezin. 
Geen andere leefvorm kan daaraan gelijk gesteld 
worden. Kinderen behoren zoveel mogelijk opge
voed te worden door hun natuurlijke ouders. 
Onderwijs behoort in het verlengde te liggen van 
de opvoeding thuis. Niet de overheid maar de ou
ders en de school zijn daarom verantwoordelijk 
voor het onderwijs op school. Ouders mogen niet 
belemmerd worden in de schoolkeuze voor hun 
kinderen. 

• 6 Nederland is geen eiland in Europa maar draagt 
mede-verantwoordelijkheid in internationaal ver
band. Als wezenlijke waarden in het geding zijn, 
kiest het GPV echter voor blijvende nationale zeg
genschap. 

4 

Nederland kan het vluchtelingenvraagstuk niet op
lossen. Maar het moet wel zijn aandeel in de op
vang van vluchtelingen royaal leveren. Het GPV 
kiest voor de vervolgden, zoals Jezus ons geleerd 
heeft. 

• 7 
Kiezen is prioriteiten stellen, voorrang geven aan 
het ene belang boven het andere. 
- In deze tijd van we/vaart kiest het GPV voor hen 

die extra hulp nodig hebben, zoals bijstandsgerech
tigden, ouderen en mensen met een handicap. 

- Het GPV wil investeren in een veilige en schone sa
menleving, waarin er werk is voor velen en onder
wijs voor iedereen. 

- Het GPV accepteert daarbij dat de mogelijkheden 
voor lastenverlichting beperkt zullen zijn. Dat is na 
de lastenverlichtingen in het recente verleden ook 
een verantwoorde afweging. 

De keuzen waar het GPV voor staat zijn niet altijd 
eenvoudig te realiseren. Ze vragen om een krachtig 
overheidsbeleid, dat steun vindt in de samenleving. 
Het GPV wil zich daar sterk voor maken in de over
tlJiging dat dit program is gebouwd op vaste grond. 
Dat geeft ook vrijmoedigheid om hiervoor uw 
steun te vragen. 
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• 8 1.1 Doel van het leven 
In Genesis 1 lezen we dat God in het begin de he
mel en de aarde gemaakt heeft, met alles wat op de 
aarde leeft. Op de zesde dag schiep Hij de mens 
naar zijn beeld, en stelde hem aan als zijn rentmees
ter. Daarmee kreeg de mens een vast doel in zijn le
ven, namelijk God te eren en te dienen. Dit moet 
ook het uitgangspunt zijn in het overheidsbeleid. 
Daarbij horen een verantwoorde ontwikkeling en 
beheer van de schepping en een zo goed mogelijk 
gebruik van ieders persoonlijke talenten. 

• 9 1.2 Bescherming van het leven 
Omdat elk leven door God gemaakt is, is ook elk le
ven waardevol. Daarom moeten we daar zorgvuldig 
mee omgaan, en het zo goed mogelijk beschermen. 
Dat geldt vooral voor het zwakke leven dat niet 
voor zichzelf kan opkomen, ofhet nu gaat om 
mens, dier of plant. Nu we zien dat niet alleen het 
dierlijk en plantaardig leven (milieuvervuiling) 
maar ook het menselijk leven bedreigd wordt (abor
tus, euthanasie) rust op de overheid een bijzondere 
taak om beschermend op te treden. Door voorgaan
de kabinetten, zowel met als zonder het CDA, is 
hieraan te weinig gedaan. De bescherming van het 
ongeboren, zwaar gehandicapte en naar het einde 
gaande leven is daardoor onvoldoende gegaran
deerd. Als op deze weg wordt voortgegaan is het de 
vraag of er in de toekomstige samenleving nog 
plaats zal zijn voor het niet-gave, niet-productieve 
en niet-gewenste menselijk leven. Het GPV wil dat 
de overheid haar beschermende taak volgens het ge
bod van God serieus neemt door een goede wetge
ving en controle op de naleving daarvan. 

• 10 
1.3 Kunstmatige bevruchting 
Door nieuwe medische technieken is het mogelijk 
dat ook mensen die voorheen geen kinderen kon
den krijgen dat nu wel kunnen. Dat is op zichzelf 
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fijn, maar aan die nieuwe technieken kunnen ook 
grote nadelen kleven. Bij in vitro fertilisatie (ivf) 
moet het niet-benutten van embryo's voorkomen 
worden, evenals het ontstaan van extreme meer
ling-zwangerschappen. Selectieve abortus in geval 
van meerling-zwangerschappen mag alleen worden 
toegepast wanneer het leven van de moeder of de 
kinderen in gevaar is. Het experimenteren met em
bryo's en het kweken ervan voor wetenschappelijk 
onderzoek wordt niet toegestaan. Dit geldt ook 
voor het gebruik van en de handel in weefsel van 
foetussen. 

• 11 
1.4 Erfelijkheid en prenataal onderzoek 
Adequaat erfelijkheidsonderzoek en een goede 
voorlichting ten aanzien van erfelijke afwijkingen 
zijn van groot belang. Op basis hiervan moeten ou
ders zelf de beslissing nemen of zij op een verant
woorde wijze kinderen kunnen krijgen. 
Genetische manipulatie op orgaanniveau, gericht 
op het genezen van erfelijke ziekten, kan veelbelo
vend zijn. Maar omdat God ieder mens unieke ken
merken gegeven heeft, mag het daarbij niet gaan 
om organen die de persoonlijkheid en het wezen 
van de mens als geheel bepalen. Hersenen en voort
plantingsorganen blijven daarom van deze behan
delingen uitgesloten. Blijvende veranderingen die 
via de voortplanting kunnen worden doorgegeven, 
blijven verboden, mede omdat de risico's van ver
lies van controle en van een brede en mogelijk blij
vende werking hierbij te groot zijn. 
Het prenataal opsporen van afwijkingen bij reeds 
verwekte kinderen (prenatale diagnostiek) mag niet 
leiden tot selectieve abortus. Dit onderzoek kan wel 
worden gebruikt wanneer het nuttig is voor een 
eventuele behandeling van de aandoening. 

• 12 
1.5 Abortus provocatus 
Jaarlijks worden in Nederland tienduizenden onge
boren kinderen geaborteerd omdat ze ongewenst 
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zijn of vanwege hun handicap. Abortus vanwege 
een 'verkeerd' geslacht wordt zelfs door de minister 
goedgepraat. 
Een goede evaluatie en strengere controle van de 
Wet Afbreking Zwangerschap zijn de eerste stap
pen op weg naar intrekking van deze wet. Zij moet 
vervangen worden door een wet waarbij abortus al
leen wordt toegestaan wanneer het leven of de ge
zondheid van de moeder in gevaar is. Voor andere 
gevallen van ongewenste zwangerschap bestaan al
ternatieven in de vorm van hulpverlening en adop
tie. De overheid zal deze alternatieven door subsi
dieverlening zoveel mogelijk stimuleren. Daarnaast 
wordt de subsidiëring van abortus via de AWBZ 
beëindigd, en mag dit niet worden opgenomen in 
het basispakket van ziektekostenverzekeringen. 

• 13 
1.6 Terminale zorg 
Omdat het leven door God gegeven is, heeft geen 
mens het recht dit zelf te beëindigen. 
Waar geen genezing mogelijk is en lijden ondraag
lijk wordt, moet dan ook geen (zelf)doding worden 
toegestaan maar moet alles gedaan worden om het 
lijden te verlichten. Meer aandacht voor palliatieve 
zorg (pijnbestrijding) en stervensbegeleiding is 
daarom noodzakelijk. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 
wens van de patiënt. Mensen die thuis willen ster
ven worden daartoe zoveel mogelijk in staat ge
steld. Versterking van de thuiszorg is hiervoor 
noodzakelijk. Waar thuis sterven niet kan, moet op
name op een speciale palliatieve afdeling in een zie
kenhuis of verpleeghuis dan wel in een hospice mo
gelijk zijn. Betrokkenheid van familie en andere re
laties hierbij is van groot belang. Op deze manier 
kan de patiënt tijd en rust geboden worden om zich 
met zo min mogelijk pijn voor te bereiden op het 
sterven. 

• 14 
1.7 Euthanasie 
Euthanasie is nog steeds strafbaar volgens het Wet
boek van Strafrecht, en dat moet zo blijven. Maar 
de bestaande praktijk, waarbij de normen onder de 
zgn. meldingsregeling steeds verder zijn opgerekt, 
haalt dit strafrechtelijk verbod onderuit en moet 
worden ingedamd. Artsen dienen meer voorlich
ting te krijgen over de mogelijkheden van pijnbe
strijding en worden verplicht om een palliatief des
kundige collega te raadplegen met betrekking tot al
ternatieven voor euthanasie. Euthanasie op wilson
bekwamen (baby's, comapatiënten) wordt niet toe
gestaan. 
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• 15 
2.1 Huwelijk en samenlevingsvormen 
Het huwelijk van man en vrouw is door God inge
steld. Daarom mogen andere samenlevingsvormen 
hieraan niet worden gelijkgesteld. Wel kan het no
dig zijn om ter bestrijding van onrechtvaardige situ
aties een regeling te treffen waarin op materiële 
punten rechtsgevolgen gelden die vergelijkbaar zijn 
met die voor gehuwden. . 
Adoptie en kunstmatige voortplantingstechnieken 
worden alleen toegestaan binnen het huwelijk. 
Draagmoederschap en bemiddeling daarbij worden 
afgewezen. 
Ieder kind moet het recht hebben te weten wie zijn 
biologische ouders zijn. 

2.2 Echtscheiding 
De bijbel leert dat huwelijken voor het leven geslo
ten worden. Echtscheiding wordt daarom zoveel 
mogelijk voorkomen. Daarnaast vraagt ook het be
lang van kinderen om echtscheiding zoveel moge
lijk te beperken. De echtscheidingsprocedure zal 
daarom niet vereenvoudigd worden, maar er moet 
juist een regeling totstandkomen waarin bemidde
ling en streven naar instandhouding van het huwe
lijk centraal staan. Daarbij wordt de rechter wette
lijk bevoegd om de behandeling van een verzoek 
om echtscheiding op te schorten, om daardoor des
kundigen in de gelegenheid te stellen om op in
standhouding van het huwelijk gerichte hulp te bie
den. 
Voordat de echtscheiding wordt uitgesproken moet 
de rechter controleren of overeenstemming is be
reikt met betrekking tot de kinderen. Als dat niet 
zo is, verwijst hij naar een bemiddelaar. 
De rechter ziet toe op een goede omgangsregeling 
waarin de positie van alle betrokkenen evenwichtig 
geregeld is. 

• 16 
2.3 Gezin 
Een stabiel gezinsleven is belangrijk voor een goede 
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ontwikkeling van kinderen, en daarom van groot 
belang voor de toekomst van de samenleving. De 
overheid moet daarvoor voldoende voorwaarden 
scheppen. De aanstelling van een minister of staats
secretaris voor gezinszaken is daarbij een stap in de 
goede richting. 
Het moet mogelijk zijn om met het inkomen van 
één kostwinner een gezin te onderhouden. 
Een vrije keuze in de taakverdeling tussen man en 
vrouw, en een versterking van de verzorgende rol 
van de vader daarbij, wordt bevorderd door vergro
ting van de mogelijkheden tot deeltijdarbeid. 
Kinderopvang is in principe een zaak van ouders en 
werkgevers, en wordt daarom alleen in geval van 
medische of sociale noodzaak gesubsidieerd. 
Bezuinigingen op de kinderbijslag moeten in ieder 
geval voor grotere gezinnen worden teruggedraaid. 

• 17 
2.4 Familierecht 
Natuurlijke afstamming en bloedverwantschap vor
men de basis voor het familierecht. Uitgangspunt 
voor regelgeving is dat kinderen geboren worden 
binnen een huwelijkse relatie. Wanneer niet-ge
huwde natuurlijke ouders hun verantwoordelijk
heid tegenover hun kinderen willen nakomen kan 
gezamenlijk ouderlijk gezag worden toegestaan. Ge
zamenlijke voogdij is mogelijk wanneer die wordt 
uitgeoefend in een gezinssituatie. 

• 18 
2.5 Jeugdbeleid 
Het is voor de overheid een uitdaging de voorwaar
den te scheppen waarbinnen jongeren hun van 
God gegeven talenten tot ontwikkeling kunnen 
brengen. Daarbij past in de eerste plaats een over
tuigend gezinsbeleid, omdat vitale gezinnen voor 
jongeren de beste garantie vormen voor een goede 
start in de samenleving. Aan die goede start moet 
ook een perspectiefvol vervolg worden gegeven. 
Jongeren horen erbij, moeten serieus genomen wor
den, verantwoordelijkheid kunnen dragen en be-
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trokken worden bij het oplossen van vraagstukken 
die hen direct raken. 
Een kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs is 
daarvoor een eerste voorwaarde. Daarnaast moeten 
jongeren zich ook in buitenschoolse activiteiten en 
vrijetijdsbesteding verder kunnen ontwikkelen tot 
zelfstandige en mondige burgers. Jongeren worden 
daarom meer betrokken bij het jeugdwerk in hun 
eigen wijk en krijgen meer mogelijkheden voor een 
actieve vrijetijdsbesteding. 
Omdat jongeren erbij horen, moet het werkgelegen
heidsbeleid voor hen zodanig zijn dat jongeren die 
hun handen uit de mouwen willen steken daartoe 
ook in staat gesteld worden. Bestaande wettelijke 
mogelijkheden daartoe worden ten volle benut en 
indien nodig aangevuld met maatregelen die erop 
gericht zijn jongeren werkervaring te laten opdoen. 
De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
wordt verbeterd, en de toeleiding van allochtone 
jongeren naar de arbeidsmarkt heeft een hoge prio
riteit. Van verlaging van het minimumjeugdloon 
kan geen sprake zijn. 
Integraal jeugdbeleid wordt gestimuleerd omdat 
hiermee activiteiten van diverse instanties die be
trokken zijn bij het jeugdbeleid beter op elkaar wor
den afgestemd. 

• 19 
2.6 Jeugdhulpverlening 
Niet alle jongeren hebben een goede relatie met 
hun ouders. Ook door onvoldoende onderwijs, 
werkloosheid, alcohol- of druggebruik en gokken 
kunnen jongeren in problemen komen. De samen
leving moet zich niet van hen afkeren, maar moet 
bescherming en een nieuw perspectief bieden. 
De hulpverlening aan jongeren begint met een ge
zinsbeleid dat erop gericht is ouders in staat te stel
len hun kinderen goed op te voeden, om zo proble
men te voorkomen. De hulpverlening aan gezinnen 
met problemen wordt waar mogelijk gericht op her
stel van de gezinsrelatie. Er worden voldoende mo
gelijkheden geboden voor opvoedingsondersteu
ning. In situaties waarin de relatie tussen de ouders 
ernstig is verstoord en waarvan het kind de dupe 
dreigt te worden, kan een formele rechtsingang 
voor minderjarigen worden toegestaan. De Kinder
ombudsman wordt geïntroduceerd om de bescher
ming van kinderen verder te verbeteren en een dui
delijk aanspreekpunt te creëren waar zij met hun 
problemen vertrouwelijk terecht kunnen. 

Wanneer herstel van de gezinsrelatie niet mogelijk 
is moeten kinderen worden ondergebracht in op
vanggezinnen en -tehuizen. Daarvoor moeten vol
doende plaatsen beschikbaar zijn. Extra geld is no-
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dig voor de uitbreiding van het aantal gezinsvoog
den en van de capaciteit in opvanginstellingen. 
De mogelijkheden voor identiteitsgebonden jeugd
hulpverlening moeten in stand blijven. De regiona
le bureaus voor jeugdhulpverlening worden ver
plicht om desgevraagd te verwijzen naar identiteits
gebonden instellingen of beter, er komt een wette
lijke mogelijkheid voor landelijke bureaus voor 
jeugdzorg ten behoeve van landelijk erkende identi
teitsgebonden instellingen. 

Ook voor de aanpak van jeugdcriminaliteit geldt 
dat ouders en kinderen allereerst op hun eigen ver
antwoordelijkheden gewezen worden. Die verant
woordelijkheid moeten zij eventueel met behulp 
van anderen ook inhoud kunnen geven. Door pre
ventieve maatregelen, een integrale aanpak op lo
kaal niveau en een snelle uitvoering van straffen 
wordt het aantal jongeren in justitiële jeugdinrich
tingen beperkt. Jongeren die desondanks daarin ge
plaatst worden moeten een zodanige begeleiding 
krijgen dat zij niet opnieuw vervallen tot criminali
teit. Hiervoor zijn voldoende financiële middelen 
noodzakelijk. 
Verslaving aan alcohol, drugs en gokken wordt te
gengegaan. Een overheid die jongeren serieus 
neemt voert ook hier een geloofwaardig beleid en 
laat niet oogluikend toe wat wettelijk verboden is. 
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• 20 
3.1 Integraal veiligheidsbeleid 
De criminaliteit in Nederland is hoog, en veel bur
gers voelen zich daardoor onveilig. Het tegengaan 
hiervan is een eerste taak van de overheid, en moet 
daarom veel aandacht krijgen. Het aanstellen van 
meer agenten en toezichthouders is daarbij nodig, 
maar niet voldoende. De politie moet worden ver
sterkt, met name ook in plattelandsgemeenten. 
Daarnaast is een integraal en gecoördineerd veilig
heidsbeleid, zowel gemeentelijk, nationaal als inter
nationaal, noodzakelijk omdat hiermee veel crimi
naliteit voorkomen kan worden. Daarbij zal ook 
vanuit terreinen als onderwijs, werkgelegenheid, 
jeugdbeleid, verslavingszorg en ruimtelijke orde
ning een bijdrage aan het terugdringen van de cri
minaliteit geleverd moeten worden. 
Versterking van het normbesef en terugkeer naar 
de regels die de bijbel leert zijn daarbij heel belang
rijk. Ook moeten de verantwoordelijkheden meer 
gelegd worden waar ze horen te liggen. Bestrijding 
van criminaliteit is niet alleen een zaak van de poli
tie, maar ook van ouders, leerkrachten, wijkbewo
ners en ondernemers, dus van ons allemaal. 

• 21 
3.2 Geweld 
Ter bestrijding van het geweld op straat wordt een 
landelijk platform tegen geweld opgericht. Hierin 
hebben vertegenwoordigers van ministeries, werk
gevers- en werknemers, onderwijsorganisaties, ker
ken, ouderen- en jongerenorganisaties, etnische 
minderheden en sportorganisaties zitting. De eind
verantwoordelijkheid voor de bestrijding van ge
weid op straat ligt bij de rijksoverheid. Zij moet on
der meer gericht onderzoek doen naar oorzaken, 
omstandigheden en maatregelen rond geweld, sti
mulerend en coördinerend optreden naar lokale 
overheden en maatschappelijke organisaties en 
voorwaarden scheppen voor bestrijding van geweld 
op lokaal niveau. Aan opsporing en vervolging van 
geweldszaken wordt prioriteit gegeven. 
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Voor meer veiligheid 

• 22 
3.3 Drugs 
Het drugsbeleid wordt aangescherpt. In samenwer
king met de Nederlandse Antillen en Aruba wordt 
voorkomen dat deze koninkrijksdelen worden ge
bruikt als tussenschakel in de drugshandel tussen 
Zuid-Amerika en Nederland. Vrije verstrekking 
van heroïne wordt niet toegestaan. Ook ten aanzien 
van softdrugs kan het huidige gedoogbeleid geen 
oplossing zijn. In plaats hiervan wordt gestreefd 
naar sluiting van alle coffeeshops. De verkoop van 
paddestoelen(producten) met een hallucinerende 
werking wordt verboden. 
Omdat houseparty's onvermijdelijk gepaard blijken 
te gaan met grootschalig XTC-gebruik worden hier
voor geen vergunningen meer verleend. Naast aan
scherping van het justitieel drugbeleid moet ook de 
zorg aan drugsverslaafden worden versterkt (zie 
par. 5.6). 

• 23 
3.4 Regelgeving 
De overheid moet duidelijke en uitvoerbare regels 
stellen, en ook toezien op de naleving daarvan. De 
wetgever mag zich niet volgend opstellen ten aan
zien van rechterlijke uitspraken, maar moet zelf 
durven kiezen en duidelijk richting aangeven. 

• 24 
3.5 Politie 
Een nieuwe indeling van de politieorganisatie is 
vooralsnog niet gewenst. Overheveling van het be
heer van de politie naar de provincie wordt daarom 
afgewezen. Wel moet de democratische controle op 
het functioneren van korpschefs en korpsbeheer
ders worden versterkt. 
Er wordt naar gestreefd de politie zoveel mogelijk 
wijks- of dorpsgericht te laten werken. De politie 
komt daardoor dichter bij de burger te staan, ter
wijl ook een betere samenwerking met andere orga
nisaties bereikt kan worden. Ook kunnen wensen 
en klachten op dat niveau beter geïnventariseerd 
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worden. De politie is aanspreekpunt voor de bur
ger, maar moet ook middelen hebben om iets voor 
die burger te doen. Om dat voor elkaar te krijgen, 
kan meer gebruik gemaakt worden van vrijwillige 
politie voor eenvoudig en ondersteunend politie
werk. 
De politie moet zich meer gaan bezighouden met 
haar kerntaak: de bestrijding van criminaliteit. 
Daartoe kunnen toezichthoudende taken zoveel 
mogelijk aan anderen (bijvoorbeeld stadswachten) 
worden uitbesteed. De toezichthouders dienen wel 
onder regie van de politie te staan. Taken die niet 
tot de kern van het politiewerk behoren, zoals het 
opnemen van aangiften ten behoeve van verzeke
ringsmaatschappijen, kunnen aan andere instanties 
worden overgedragen. 

• 25 
3.6 Opsporing 
Het rapport van de commissie-Van Traa heeft dui
delijk gemaakt dat gebruikte opsporingsmethoden 
niet altijd acceptabel zijn. Om de parlementaire 
controle hierop te vergroten wordt jaarlijks een rap
portage opgesteld waarin wordt aangegeven hoe 
vaak bepaalde methoden zijn gebruikt en met welk 
resultaat. 
Vérstrekkende opsporingsmethoden moeten wor
den ondergebracht bij een landelijk rechercheteam. 
Hierdoor worden kennis, coördinatie en controle 
vergroot. Bovendien worden deze bevoegdheden 
dan gehanteerd door politiemensen die niet direct 
bij een concrete zaak betrokken zijn, waardoor sco
ringsdrift voorkomen en toetsing van buitenaf mak
kelijker wordt. 

• 26 
3.7 Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie (OM) moet nauwer met 
de politie samenwerken om de opsporing van mis
drijven te verbeteren, en samen met politie en in
stellingen meer wijksgewijs gaan werken. De direc
te aanpak van overtredingen (lik-op-stuk) wordt 
uitgebreid. Daardoor wordt het vertrouwen van de 
burger in de opsporing vergroot, en worden de her
kenbaarheid en de toegankelijkheid van het OM 
verbeterd. 
Een onafhankelijke positie van het OM ten opzich
te van de politiek is van groot belang. Wel moet er 
periodiek overleg zijn tussen de minister en het 
OM over de hoofdlijnen van het beleid. Deze 
hoofdlijnen worden neergelegd in een beleidsplan, 
waardoor resultaten meer gericht worden nage
streefd. Onder bijzondere omstandigheden kan de 
minister voor concrete zaken over een aanwijzings-
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bevoegdheid beschikken en zo beslissen wat moet 
gebeuren. 
Het college van Procureurs-Generaal moet voor
waardenscheppend optreden en sturen op hoofdlij
nen. Hierdoor blijft per parket beleidsruimte over 
voor aansluiting bij plaatselijke omstandigheden. 

• 27 
3.8 Rechterlijke macht 
Burgers hebben belang bij een kwalitatief goede, 
toegankelijke en voldoende snelle rechtspraak. 
Voor een rechtspraak in de nabijheid van de burger 
is het behoud van de kantongerechten van groot be
lang. Wel zouden hun taken kunnen worden aange
past en kan meer samenwerking tussen kantonge
rechten onderling en tussen kantongerecht en 
rechtbank worden bepleit. 
Net als in de rest van de justitiële keten moet ook 
bij de rechterlijke macht gezocht worden naar mo
gelijkheden om overbelasting te verhelpen. 

• 28 
3.9 Veiligheid voor vreemdelingen 
Vanwege oorlogen en vervolgingen zoeken veel 
mensen uit andere delen van de wereld hun toe
vlucht in Nederland. Het bijbelse gebod tot naas
tenliefde leert ons om ook voor hun veiligheid zorg 
te dragen. Daarnaast zijn er mensen die vooral om 
economische redenen naar Nederland komen. Van
wege de beperkte mogelijkheden kan deze laatste 
groep niet worden toegelaten. Wel moet gepro
beerd worden de economische situatie in hun land 
te verbeteren. Dit is één van de redenen waarom 
het GPV het budget voor ontwikkelingssamenwer
king wil verhogen. 
Vluchtelingen worden zoveel mogelijk in de eigen 
regio opgevangen. Nederland zal hiervoor samen 
met andere landen voldoende middelen beschik
baar stellen. Vluchtelingen voor wie opvang in de 
regio niet mogelijk is, worden ruimhartig tot ons 
land toegelaten. Afstemming van het beleid met an
dere Europese landen is daarbij noodzakelijk. Om 
een evenwichtig oordeel over een individuele asiel
aanvraag mogelijk te maken wordt gestreefd naar 
verhoging van de kwaliteit van de ambtsberichten 
over de situatie in het land van herkomst. Deze 
ambtsberichten worden regelmatig geactualiseerd. 
De procedures van behandeling worden verkort. 
Uitgeprocedeerde asielzoekers worden zo snel mo
gelijk teruggestuurd. Als dat door gebrek aan mede
werking van het land van herkomst niet mogelijk 
is, moet gezorgd worden voor een gecontroleerde 
opvang waardoor illegaliteit voorkomen wordt. 
Ook wanneer niet-uitzetbaarheid te wijten is aan 
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de asielzoeker zelf mogen gezinnen met kinderen 
niet op straat gezet worden. 
De opvang in AZC's wordt verbeterd, met name 
ten aanzien van de privacy. Daarnaast wordt in sa
menwerking met plaatselijke organisaties en vrijwil
ligers gestreefd naar een zinvolle dagbesteding voor 
de AZC-bewoners . 

• 29 
3.10 Verkeersveiligheid 
Elk jaar overkomt ca. 12-13.000 mensen in Neder
land een verkeersongeval. Ongeveer 1300 van hen 
overleven dit niet. Verhoging van de verkeersveilig
heid vergt vooral bescherming van de zwakke ver
keersdeelnemers als voetgangers en (brom)fietsers 
tegen de auto. Ook moet meer aandacht worden be
steed aan het tegengaan van verkeersonveilig ge
drag door met name (brom)fietsers. 
Er wordt meer geld uitgetrokken voor beschermen
de infrastructurele maatregelen. 
De voorrangsregels op rotondes worden gestan
daardiseerd. 
Verkeersonveilig gedrag door automobilisten kan 
worden tegengegaan door invoering van een pun
tensysteem met als uiteindelijke sanctie intrekking 
van de rijbevoegdheid. 
Op plaatsen waar dit uit het oogpunt van verkeers
veiligheid zinvol is wordt de maximumsnelheid 
verlaagd. Hiermee wordt tevens een bijdrage gele
verd aan het tegengaan van milieuvervuiling . 

• 30 
3.11 Rampen 
De overheid stelt alles in het werk om rampen te 
voorkomen en te bestrijden. Ter voorbereiding op 
rampen moeten alle overheden maatregelen treffen 
om de gevolgen daarvan te beperken. Ze moeten 
hiertoe over goede rampenplannen beschikken en 
hiermee voldoende oefenen. 
De afgelopen jaren is meerdere keren gebleken hoe 
belangrijk een goede beveiliging tegen het water is. 
Klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemda
ling en meer ruimtegebruik in de uiterwaarden ver
sterken de noodzaak hiertoe. De kwaliteit van de 
zeedijken wordt op voldoende niveau gebracht en 
gehouden. Ten aanzien van de rivieren moet een in
tegraal beleid worden gevoerd waarin onder meer 
waterretentie, peilbeheer, samenhangend beheer 
van internationale stroomgebieden en verbreding 
van winterbeddingen van belang zijn. Waar dijkver
betering noodzakelijk is, zijn landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke aspecten belangrijke crite
ria, maar weegt veiligheid het zwaarst. 
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IV 

• 31 
4.1 Overheid en werkgelegenheid 
God geeft alle mensen de opdracht om zich in te 
zetten voor de ontwikkeling van de samenleving, 
en daarmee ook naar vermogen te voorzien in het 
eigen levensonderhoud. 
Waar dat niet mogelijk is moet de overheid haar 
verantwoordelijkheid waarmaken door het nemen 
van werkgelegenheidsmaatregelen of het bieden 
van een vervangend inkomen. 
Onder het motto 'werk, werk en nog eens werk' 
heeft het kabinet gestreefd naar terugdringing van 
de werkloosheid. Dankzij een stevige economische 
wind mee werd een flinke groei van het aantal ba
nen bereikt. Maar omdat die voornamelijk werden 
ingenomen door nieuwe int reders op de arbeids
markt daalde het aantal werklozen maar weinig. Bo
vendien werd te weinig rekening gehouden met de 
mensen die niet kunnen werken, en dreigen de 
zwakken in de samenleving hiervan het slachtoffer 
te worden. 

Ondanks de groeiende werkgelegenheid blijkt een 
vrij grote groep werklozen (ca. 250.000 mensen) 
zeer moeilijk aan werk te helpen. Het probleem zit 
daarbij vaak enerzijds in gebrek aan scholing en 
werkervaring, en anderzijds in te hoge arbeidskos
ten voor de werkgever. Scholing wordt onder meer 
verbeterd door spijbelen en voortijdig schoolverla
ten tegen te gaan, door aandacht voor achterstands
situaties in het onderwijs en door een goed stelsel 
van (aanvullende) educatie. Daarnaast moeten de 
bestaande projecten voor werkervaring en gesubsi
dieerde arbeidsplaatsen worden voortgezet. Extra 
aandacht is nodig voor gedeeltelijk arbeidsonge
schikten en voor oudere werklozen. 
Beperking van arbeidskosten voor werkgevers kan 
worden gerealiseerd door subsidie op de loonkos
ten of door maatregelen waardoor het brutoloon 
daalt maar het nettoloon gelijk blijft. 
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Voor werk en inkomen 

• 32 
4.2 Flexibilisering van arbeid 
De oprukkende flexibilisering van arbeid, waarbij 
werktijden steeds soepeler worden gehanteerd, 
heeft zowel voor- als nadelen. Vanuit het bedrijfsle
ven wordt vaak de nadruk gelegd op de noodzaak 
van flexibilisering ter versterking van de concurren
tiepositie. Dit eenzijdig vooropstellen van het eco
nomisch belang gaat ten onrechte voorbij aan de 
nadelige gevolgen die flexibilisering kan hebben 
voor de zondagsrust, voor het gezinsleven en het 
maatschappelijk leven, en voor de positie van bij
voorbeeld de kleine ondernemers. 
De invoering van een 7x24-uurseconomie versterkt 
de bestaande werkdruk en daarmee de stress in de 
samenleving. Ook haalt dit het cement uit de sa
menleving en zal het leiden tot desintegratie. 
Daarnaast kan flexibilisering de werknemer echter 
ook meer mogelijkheden bieden om de werktijden 
aan te passen aan de eigen wensen of om geduren
de een langere periode verlof op te nemen, waar
door bijvoorbeeld zorgtaken beter vervuld kunnen 
worden. 
Het GPV is van mening dat economische belangen 
niet doorslaggevend mogen zijn. Flexibilisering is 
daarom alleen aanvaardbaar wanneer een even
wichtige verhouding van voor- en nadelen voor de 
werknemer is geregeld, en de zondagsrust gewaar
borgd wordt. 

• 33 
4.3 Bijzondere situaties 
Hoeveel maatregelen er ook worden genomen, er 
zullen toch mensen zijn die nooit (meer) aan een 
betaalde baan toekomen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor oudere werklozen en voor hen die lang geen 
baan hebben gehad omdat ze voor een gezin heb
ben gezorgd. Voor mensen in zulke omstandighe
den is het opleggen van een arbeidsplicht niet zin
vol. Wel kan vrijwiligerswerk, waarbij ze zich toch 
nuttig kunnen maken voor de samenleving, voor 
hen een uitkomst zijn. De mogelijkheden en voor-
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zieningen hiervoor worden verbeterd, evenals die 
voor werken met behoud van uitkering. 
De wettelijke sollicitatieplicht voor alleenstaande 
ouders met minderjarige kinderen wordt afge
schaft, zodat zij zelf een keuze kunnen maken tus
sen betaald werk en de zorg voor het gezin . Om te 
kunnen kiezen voor betaald werk is voor hen be
schikbaarheid van voldoende deeltijdarbeid nood
zakelijk. 

• 34 
4.4 Inkomen 
De groei van de werkgelegenheid is mede te danken 
aan een gematigde loonontwikkeling. In overleg 
met de sociale partners wordt ernaar gestreefd deze 
lijn van 'werk boven inkomen' voort te zetten. 
De bijbel leert dat de arbeider zijn loon waard is. 
Uitgangspunt moet daarom zijn dat wie (volledig) 
werkt daarvan ook moet kunnen leven en een gezin 
onderhouden, zonder om een aanvullende uitke
ring te hoeven vragen. Verlaging van het minimum
loon wordt daarom door het GPV afgewezen. 
Ook de hoogte van uitkeringen moet voldoende 
zijn voor het levensonderhoud van de uitkeringsge
rechtigde en een eventueel gezin. Daarom moet 
voor alle uitkeringen behoud van koopkracht en 
een koppeling aan de lonen van werknemers gelden. 

• 35 
4.5 Sociale zekerheid 
De overheid heeft op bijbelse gronden een taak om 
zorg te dragen voor degenen die niet zelf voor hun 
levensonderhoud kunnen zorgen, en hun een vol
doende inkomen te garanderen. De herziening van 
het stelsel van sociale zekerheid die de afgelopen ja
ren is doorgevoerd geeft soms grote negatieve ge
volgen te zien. Een voorbeeld daarvan is de WAO. 
Het oneigenlijk gebruik van de WAO is tegenge
gaan. Maar arbeidsongeschikten die bij herkeuring 
alsnog (gedeeltelijk) geschikt worden verklaard, 
blijken moeilijk aan werk te kunnen komen. Om te 
voorkomen dat zij in de bijstand terechtkomen, 
moet de toegang tot de arbeidsmarkt voor hen ver
beterd worden. De bereidheid van werkgevers om 
ex-WAO'ers in dienst te nemen moet worden ver
groot. Om afschuiving van verantwoordelijkheden 
tussen werkgevers en keuringsinstanties te vermij
den wordt een heldere verantwoordelijkheidsverde
ling ten aanzien van herplaatsing vastgelegd. 
Werknemers die lijden aan moeilijk te benoemen 
aandoeningen als ME en Whiplash dienen een 
WAO-uitkering te krijgen wanneer deze aandoe
ning het werken feitelijk onmogelijk maakt. 
De omzetting van de AWW in de Algemene Nabe
staandenwet is door het GPV niet gesteund, onder 
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meer omdat daarmee aan grote groepen weduwen 
onrecht wordt aangedaan. In plaats van een ver
wacht recht op uitkering krijgen zij nu een arbeids
plicht opgelegd. Met name voor weduwen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt is dit niet accep
tabel. Waar voor andere wrange gevolgen, bijvoor
beeld ten aanzien van ongeneeslijk zieken, inmid
dels een wetswijziging in voorbereiding is, moet de 
wet ook op dit punt zo snel mogelijk gerepareerd 
worden. 
Waar blijkt dat de privatisering van de Ziektewet 
negatieve gevolgen heeft, zal ook hier een herzie
ning moeten plaatsvinden. 
De bezuinigingen op de kinderbijslag hebben de 
financiële druk op gezinnen met kinderen sterk ver
groot. Veel gezinnen dreigen daardoor in de proble
men te raken. Deze bezuinigingen worden daarom 
zoveel mogelijk ongedaan gemaakt. In ieder geval 
moet compensatie geboden worden aan grotere ge
zinnen. 

• 36 
4.6 AOW 
Het aantal ouderen zal de komende jaren blijven 
groeien . Ook worden de mensen in Nederland 
steeds ouder. De overheid heeft tot taak om zorg te 
dragen voor een aanvaardbaar inkomen voor oude
ren. Ze bevordert daarom dat men tijdens de ar
beidzame periode van he, leven zelf of via de werk
gever een particulier pensioen kan afsluiten. Daar
naast moet ook de betaaibaarheid van de AOW ge
garandeerd worden. Het hiervoor ingestelde AOW
fonds zal daarvoor onvoldoende zijn, en biedt geen 
garanties tegen gebruik voor andere doeleinden. 
Daarom dient gezocht te worden naar een meer 
structurele oplossing. Het GPV denkt daarbij met 
name aan het verlengen van de eerste schijf voor de 
loon- en inkomstenbelasting, waardoor een hoger 
bedrag aan AOW -premies wordt ontvangen. 

• 37 
4.7 Armoede 
In een land dat zo rijk is als het onze mag geen ar
moede voorkomen. Toch blijken er veel mensen in 
armoede en sociaal isolement te verkeren. De over
heid mag daarin niet berusten. Het in de bijbel vast
gelegde 'recht van de arme' betekent dat mogelijk
heden geboden moeten worden om uit deze situa
tie te komen. Daarbij zal ook de taak van individue
le burgers en organisaties benadrukt moeten wor
den, en wordt daadwerkelijke hulpverlening gesti
muleerd en ondersteund. 
Bij het nemen van maatregelen in het kader van 
haar eigen taak zal de overheid zich vooral richten 
op de mensen in de moeilijkste omstandigheden: 
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éénoudergezinnen, ouderen met alleen AOW en 
langdurig bijstandsgerechtigden. Selectieve verho
ging van de bijstand en/of verruiming van de bij
zondere bijstand is daarvoor noodzakelijk. Daar
naast wordt door een gericht werkgelegenheidsbe
leid alles in het werk gesteld om mensen die daar
voor in aanmerking komen weer maatschappelijk 
actief te maken in een betaalde baan of in het vrij
willigerswerk. Gemeenten krijgen meer vrijheid en 
financiële mogelijkheden om voor zowel armoede
bestrijding als activering een eigen creatief beleid te 
voeren. 
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• 38 
5.1 Overheid en gezondheidszorg 
Een goede gezondheid is een gave van God, waar
aan we veel waarde mogen hechten. Uit onderzoek 
blijkt dat veel Nederlanders dat ook doen. Tegelijk 
betekent een goede gezondheid ook een opdracht 
om die in dienst van God te gebruiken, en er zorg
vuldig mee om te gaan. 
Bij de uitvoering van haar grondwettelijke taak in 
het kader van de volksgezondheid moet de over
heid daarom vooral maatregelen nemen ter voorko
ming van ziekten, en bevordert zij dat mensen in 
staat zijn om zelf zorg te dragen voor hun eigen ge
zondheid. Daarnaast wordt vrijwillige zorgverle
ning op individueel niveau (familie, buren etc.) en 
door organisaties gestimuleerd en versterkt. 
Ook moet een voldoende niveau van professionele 
gezondheidszorg gegarandeerd zijn dat zoveel mo
gelijk vraaggericht is georganiseerd. Daarbij wordt 
met name aandacht besteed aan chronisch zieken, 
gehandicapten, ouderen en mensen met de laagste 
inkomens. 

• 39 
5.2 Mensen met een handicap 
Mensen met een handicap, verstandelijk oflicha
melijk, hebben recht op een volwaardige plaats bin
nen de samenleving. Daarbij wordt hen de moge
lijkheid geboden tot actieve betrokkenheid en wor
den andere burgers gestimuleerd tot hulpverlening. 
Het zelfstandig functioneren wordt zoveel mogelijk 
nagestreefd. Om daaraan inhoud te geven worden 
de zorgvoorzieningen zo dicht mogelijk bij de zorg
vragers gebracht. De behoefte van de zorgvrager 
vormt daarbij het uitgangspunt. Dit vraagt een inte
grale, onafhankelijke en objectieve indicatiestelling. 
De keuzevrijheid van de cliënt wordt onder meer 
bevorderd door uitbreiding van het persoonsgebon
den budget. Het scheiden van wonen en zorg levert 
een bijdrage aan een flexibel zorgsysteem en ver
dient daarom krachtige stimulering. Het wegwer
ken en voorkomen van wachtlijsten krijgt hoge pri-
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In de zorgverlening 

oriteit. De collectieve verantwoordelijkheid voor de 
zorg voor (verstandelijk) gehandicapten moet tot 
uitdrukking blijven komen door financiering via de 
AWBZ. 
Bij het toewijzen van zorg wordt rekening gehou
den met de behoefte aan zorgverlening op basis van 
godsdienst of levensbeschouwing. Er moet ruimte 
en gelijkberechtiging zijn voor erkende landelijke 
instellingen die op een dergelijke grondslag werken. 
De overheid bevordert mogelijkheden om mensen 
informele zorgtaken op zich te nemen. Daartoe 
worden mantelzorg en vrijwilligerswerk gestimu
leerd en gefaciliteerd. De mogelijkheden voor be
langenbehartiging door patiënten- en cliëntenplat
forms worden verruimd. 
Door evaluatie en aanpassing van de Wet Voorzie
ningen Gehandicapten (WVG) moet een eerlijke 
verdeling van middelen over de gemeenten op basis 
van het aantal oudere en gehandicapte inwoners 
worden gerealiseerd, en moeten richtlijnen voor in
komensgrenzen worden ingevoerd. 
Integratie en participatie van gehandicapten vragen 
een goede toegankelijkheid van onder meer wonin
gen, openbare gebouwen, vervoer en informatie
voorzieningen. Met hun inkomenspositie wordt 
zorgvuldig omgegaan in het stelsel van eigen bijdra
gen, door verruiming van de bijzondere bijstand en 
verruiming van mogelijkheden voor belastingaftrek 
voor gehandicapten en hun vrijwillige verzorgers. 
De overheid zorgt voor voldoende arbeidsmogelijk
heden voor mensen met een handicap, onder meer 
in het kader van de WSW. In het kader van de inte
gratie van gehandicapten zullen ook de mogelijkhe
den op de reguliere arbeidsmarkt worden vergroot. 

• 40 
5.3 Ouderen 
Door hun levenservaring zijn ouderen van groot 
nut voor onze maatschappij. Het maken van onder
scheid wegens ouderdom moet als leeftijdsdiscrimi
natie worden afgewezen en tegengegaan. 
De groei van het aantal ouderen en (hoog)bejaar-
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den brengt ook een groei van de zorgvraag met zich 
mee. Nu al zijn grote tekorten zichtbaar, en komen 
daardoor onverantwoorde situaties voor, bijvoor
beeld ten aanzien van de privacy van ouderen in 
verpleeghuizen. De budgetten voor onder meer 
thuiszorg, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en 
psychogeriatrie worden daarom verhoogd. 
Ook de mantelzorg, die wordt verleend door fami
lieleden en de naaste omgeving, moet worden ver
sterkt door meer mogelijkheden voor zorgverlof, 
ondersteunende activiteiten en belastingmaatrege
len voor mantelzorgverleners. Daarnaast wordt 
hun zware taak verlicht door meer mogelijkheden 
voor tijdelijke opvang van ouderen. 

• 41 
5.4 Geestelijke gezondheidszorg 
De samenleving wordt geconfronteerd met een snel 
toenemende vraag naar geestelijke gezondheids
zorg. Zorg voor mensen met psychische problemen 
wordt zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving 
geboden. De mogelijkheden om terug te keren in 
de maatschappij worden daarmee vergroot en het 
maatschappelijk functioneren versterkt. Gestreefd 
wordt naar een samenhangend zorgstelsel waarbij 
de geestelijke gezondheidszorg zich primair richt 
op kernfuncties. Voorzieningen die niet specifiek 
zijn voor GGZ-cliënten, dienen bij andere sectoren 
te worden ondergebracht. De nadruk moet liggen 
op ambulante hulpverlening in de thuissituatie of 
in beschermde en begeleidende woonvormen. Klei
nere instellingen midden in de samenleving hebben 
de voorkeur. 

• 42 
5.5 Dak- en thuislozen 
Dak- en thuislozen behoren tot de meest kwetsbare 
groepen in onze samenleving. De rijksoverheid 
mag de verantwoordelijkheid voor deze groepen 
niet uitsluitend aan de gemeenten overlaten, maar 
moet zorgdragen voor een landelijk sluitend net
werk van voorzieningen voor crisisopvang. Veel 
van deze mensen horen feitelijk in de geestelijke ge
zondheidszorg. Versoepeling van de opnamecrite
ria is daarvoor noodzakelijk. Daarnaast moet, on
der meer door een soepele toepassing van de Alge
mene Bijstandswet, geprobeerd worden om dak- en 
thuislozen uit de vicieuze cirkel van 'geen huis
geen inkomen-geen huis' te halen. 

• 43 
5.6 Verslaving 
Veel mensen, waaronder veel jongeren, zijn ver
slaafd aan alcohol, tabak, drugs en/of gokken. Zij 
schaden daarmee hun gezondheid, verwaarlozen 
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bij sommige verslavingen hun maatschappelijke 
taak en vervallen soms zelfs tot criminaliteit. De 
overheid moet verslaving terugdringen via voorlich
ting en preventie, en daarnaast een goede verslaaf
denzorg garanderen. 
De zorg voor drugsverslaafden wordt versterkt. 
Deze zorg is gericht op afkicken. Het gratis verstrek
ken van heroïne is daarbij niet acceptabel. Daar
naast wordt het drugsbeleid aangescherpt (zie par. 
3.3) . 
Het gebruik van alcohol door jongeren wordt te
gengegaan, ondermeer door een verbod op alcohol
reclame. Het verbod op tabaksreclame wordt uitge
breid tot uitingen in gedrukte middelen en buiten
reclame. Daarnaast wordt roken tegengegaan door 
voorlichting aan met name jongeren. 
Er wordt een stringent gokbeleid gevoerd. De 
staatsloterij en andere grote loterijen worden afge
schaft. Gemeentebesturen moeten de vrijheid krij
gen om het aantal gokautomaten in hun gemeente 
tot 0 te beperken. 

• 44 
5.7 Financiering 
De kosten van de gezondheidszorg groeien voort
durend, ondanks het feit dat de overheid al jaren 
probeert hieraan iets te doen. Zo werd voor de afge
lopen kabinetsperiode gestreefd naar een beperking 
van de groei tot 1,3% per jaar, maar in werkelijk
heid bleek dit veel hoger te zijn. En nog steeds zien 
we grote en onaanvaardbare tekorten in bijvoor
beeld de thuiszorg, de gehandicaptenzorg en de ver
pleeghuizen. Ook blijven voor veel voorzieningen 
wachtlijsten bestaan. Waar deze zich voordoen mo
gen alleen medische criteria de volgorde van behan
deling bepalen. 
Het GPV is van mening dat, mede gezien de vergrij
zing, een vergroting van het budget voor gezond
heidszorg met minimaal 2% per jaar noodzakelijk 
is. De overheid zal hiervoor geld beschikbaar moe
ten stellen. Wel moet geprobeerd worden om de 
kosten van de gezondheidszorg zo goed mogelijk in 
de hand te houden. Aan de vraag- en aan de aan
bodzijde wordt het streven naar kostenbeheersing 
in de zorg daarom voortgezet. 
Het invoeren van een ongebreidelde marktwerking 
in de gezondheidszorg zal leiden tot grote proble
men voor met name de zwakste groepen, en wordt 
daarom afgewezen. Wel is een voorzichtige invoe
ring van een gereguleerde marktwerking denkbaar. 
D~aast moeten mensen worden geprikkeld tot 
meer kostenbewust gedrag. De vervanging van het 
ziekenfonds door een algemene ziektekostenverze
kering volgens het IZA-model (de ziektekostenver
zekering voor ambtenaren) kan hieraan een bijdra-
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ge leveren. In deze verzekering wordt een brede 
dekking gekoppeld aan een inkomensafhankelijke 
premie en een inkomensafhankelijke maximering 
van eigen bijdragen . 

• 45 
5.8 Organisatie 
In de organisatie van de gezondheidszorg zijn de 
behoeften van de individuele cliënt uitgangspunt. 
Om dat te bereiken moet de zorgsector flexibeler 
worden, en wordt de indicatiestelling verruimd. 
Maar de samenhang in de zorg mag daarbij niet 
verloren gaan. Afstemming daartoe tussen over
heid, zorgaanbieders, verzekeraars en patiëntenor
ganisaties kan het beste op regionaal niveau plaats
vinden. 
Bij het verlenen en krijgen van zorg is de levensbe
schouwing van hulpverlener en patiënt van groot 
belang. De mogelijkheid voor patiën ten om zelf te 
kiezen voor identiteitsgebonden zorg door landelijk 
werkende identiteitsgebonden instellingen, dan wel 
door identiteitsgebonden hulp binnen algemene or
ganisaties, wordt daarom gegarandeerd. 

5.9 Personeel 
Het tekort aan financiële middelen in de gezond
heidszorg leidt niet alleen tot te weinig zorg voor de 
patiënten, maar ook tot een onaanvaardbare werk
druk voor het personeel. Door vergroting van het 
budget moet deze druk worden verminderd. 
De huidige ontwikkelingen binnen de gezondheids
zorg en het gevoerde overheidsbeleid ten aanzien 
van medisch-ethische zaken brengen met zich mee 
dat personeelsleden met een christelijke levensover
tuiging zowel bij de toelating tot opleidingen als in 
de uitvoering van hun werk benadeeld worden. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor verpleegkundigen, gynaeco
logen en verloskundigen. In ons land zijn nog grote 
groepen patiënten die op grond van hun christelij
ke levensovertuiging juist een voorkeur hebben 
voor hulpverleners met dezelfde achtergrond. De 
overheid moet daarom factoren wegnemen die het 
professioneel handelen onder normering aan Gods 
Woord belemmeren. 
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• 46 
6.1 Overheid en milieu 
God heeft de aarde met al haar rijkdom aan plan
ten en dieren tot Zijn eer geschapen. Hij heeft die 
vervolgens aan de mens toevertrouwd om die in 
zijn dienst te beheren. We moeten dat doen op een 
zodanige manier dat de schepping zo goed moge
lijk in stand blijft, en dat ook toekomstige genera 
ties op aarde zullen kunnen leven. 
Waar mensen van nature geneigd zijn tot vermeer
dering van welvaart ten koste van het milieu, heeft 
de overheid tot taak beschermend en regulerend op 
te treden. Uitgangspunt daarbij is niet een onge
remde economische groei om materiële menselijke 
behoeften maximaal te kunnen vervullen, maar een 
duurzame ontwikkeling van milieu en economie in 
relatie tot elkaar. Dat is een moeilijke klus, maar 
ook een uitdaging die de moeite waard is. Het hui
dige kabinet heeft hieraan te weinig gedaan, daar
om zullen de inspanningen op een aantal beleidster
reinen verhoogd moeten worden. 
Concrete uitgangspunten voor duurzame ontwikke
ling zijn het voorzorgsprincipe en het factor 4-be
leid. Het voorzorgsprincipe betekent dat ook bij 
nog bestaande wetenschappelijke onzekerheden 
over de ernst van een milieuprobleem, maatregelen 
getroffen zullen worden. Daarnaast wordt uitge
gaan van preventie (het voorkomen van het ont
staan van een milieuprobleem) en van compensatie 
(wanneer er aantasting van de natuur plaatsvindt). 
Het factor 4-beleid houdt in dat in een periode van 
25 jaar bij een verdubbeling van het Nationaal Pro
duct een halvering van de milieubelasting moet 
worden bereikt. Een geleidelijke verschuiving van 
werkgelegenheid van vervuilende naar schonere 
economische sectoren is daarbij onvermijdelijk. 
Om te voorkomen dat 'vuile' werkgelegenheid naar 
het buitenland verhuist, waardoor milieuproble
men niet worden opgelost maar verplaatst, moeten 
maatregelen zoveel mogelijk in internationaal ver
band genomen worden. 

18 

Bij het beheer van de 
schepping 

• 47 
6.2 Burgers en bedrijven 
Een schoner milieu begint bij burgers en bedrijven. 
De vrije markt geeft hierbij onvoldoende sturing 
omdat de kosten van verontreiniging niet in de prij
zen worden meegenomen. Daarom moet de over
heid burgers en bedrijven stimuleren tot minder 
milieubelastend gedrag. Dit kan onder meer door 
een verhoging van de omzetbelasting (BTW) op za
ken die het milieu schaden, met een gelijktijdige 
verlaging van de BTW op arbeidsintensieve dien
sten. Daarnaast kan gedacht worden aan uitbrei
ding van de ecotax naar grootverbruikers, verho
ging van de lozingsheffing en de afvalheffing, en la
gere prijzen voor groene stroom en voor biologi
sche landbouwproducten. 
Ten aanzien van het bedrijfsleven geldt dat binnen 
wettelijke kaders convenanten - bindende afspra
ken - goede middelen kunnen zijn om overheid en 
bedrijfstakken aan beleidsdoelen te houden. Ter 
verhoging van de effectiviteit worden bij het conve
nant sancties gesteld op het niet halen van de doel
stellingen. De overheid moet meer aandacht beste
den aan verbetering van voorlichting en prikkels 
tot creatief milieuvriendelijk gedrag bij bedrijven. 
Daarbij hoort ook een zwaardere inzet op de hand
having van milieuregels. 
Door gerichte voorlichting aan consumenten via 
belangenorganisaties wordt gestreefd naar halve
ring van de milieubelasting door deze doelgroep. Er 
wordt meer aandacht besteed aan de invoering van 
milieukenmerken en aan informatie op verpakkin
gen. 

• 48 
6.3 Bodemsanering 
Bodemvervuiling kan leiden tot gezondheidsproble
men bij gebruikers en bewoners. Ook kan bodem
vervuiling het grondwater verontreinigen, waar
door de drinkwatervoorziening in gevaar komt. 
Een schone bodem is dus van groot belang voor de 
volksgezondheid. Bodemvervuiling moet daarom 
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worden tegengegaan. Bestaande verontreiniging 
wordt gesaneerd, zo mogelijk op kosten van de ver
vuiler. Veel aandacht wordt gegeven aan het voor
komen van verspreiding van bestaande bodemver
vuiling. Door onzekerheid met betrekking tot nor
mering, en door te weinig financiële middelen, zijn 
noodzakelijke saneringen (bijvoorbeeld op nieuw
bouwlokaties) vertraagd. Het beschikbare geld 
moet daarom meer gericht worden ingezet, zo no
dig moet het budget worden verhoogd. Ook moe
ten technologische ontwikkelingen voor het sane
ren ter plaatse worden gestimuleerd. 
Sanering is niet overal even dringend. Met behoud 
van de uiteindelijke saneringsdoelstelling zal daar
om bij het vaststellen van prioriteiten rekening ge
houden worden met de functie waarvoor een loka
tie moet worden gebruikt. Daartoe worden lande
lijk duidelijke regels vastgesteld waarin per grond
soort en gebruiksmogelijkheid normen worden 
aangegeven. 
Ook veel bodems van oppervlaktewateren zijn ern
stig vervuild. Voor de sanering hiervan zijn naast 
voldoende financiële middelen ook voldoende op
slagplaatsen voor baggerspecie nodig. 

• 49 
6.4 Luchtvervuiling en klimaatverandering 
Schone lucht is van levensbelang voor mens en na
tuur. Stoffen als C021eiden tot veranderingen in 
het klimaat die een bedreiging vormen voor het le
ven op aarde. De uitstoot van C02 en andere stof
fen die het klimaat beïnvloeden moet daarom dras
tisch worden ingeperkt door maatregelen in het ver
keer, de industrie en het energieverbruik. Om de 
bestaande doelstellingen te bereiken moet (onder 
meer door verhoging van heffingen) meer geld wor
den vrijgemaakt. Wanneer internationale bespre
kingen over dit probleem onvoldoende resultaat 
opleveren, zal Nederland niet schromen om met 
een kleine groep van landen internationaal voorop 
te lopen. 
Het gebruik van niet-fossiele energiebronnen als 
zonne- en windenergie wordt gestimuleerd. Ener
giebesparing moet blijvend worden bevorderd door 
voorlichting en (her)invoering van subsidies. Hier
bij kan ook gedacht worden aan de oprichting van 
een fonds waaruit de overheid bedrijfsinvesterin
gen in energiebesparing voorfinanciert. 

• 50 
6.5 Afval 
Preventie, hergebruik en gescheiden inzameling 
van afval worden verder bevorderd. Dit begint bij 
een zorgvuldig productgerichte milieuzorg in be
drijven; producten moeten zo weinig mogelijk afval 
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opleveren en zo mogelijk opnieuw gebruikt kunnen 
worden. Bedrijfstakken dienen zelf zorg te dragen 
voor de financiering van de verwerking van afge
dankte producten. Hiervoor worden convenanten 
gesloten met de overheid. Certificering van milieu
vriendelijk geproduceerde en verpakte producten 
moet beter van de grond komen. Ook de burgers 
hebben hierin een taak. In de productinformatie 
moeten gegevens worden opgenomen waarin dui
delijk wordt gemaakt hoeveel verpakkingsmateriaal 
er omheen zit en wat daarmee kan worden gedaan. 
Het gebruik van navulbare of statiegeldverpakkin
gen wordt gestimuleerd. De voorlichting over schei
ding van afval wordt verbeterd. Gescheiden afval 
moet ook daadwerkelijk gescheiden worden ver
werkt. 
Er moet een duidelijke taakverdeling zijn in het af
valbeleid, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor inzameling, en de verwerking op landelijk ni
veau georganiseerd wordt. De bestaande prioriteits
volgorde (eerst preventie, dan achtereenvolgens 
hergebruik, verbranden en storten) wordt gehand
haafd en ook in Europees verband ingevoerd. Uit
eindelijk moet naast een stortverbod ook worden 
gestreefd naar een verbrandingsverbod . 

• 51 
6.6 Water 
Veilige en gezonde watersystemen zijn essentieel 
voor het leven van mens, dier en plant. Watersyste
men moeten daarom duurzaam beheerd worden. 
Duurzaam omgaan met water vereist een zuinig ge
bruik. Stimulering hiervan is nodig. Koppeling van 
de rioolbelasting en de zuiveringsheffing aan het 
waterverbruik kan hiervoor een geschikt middel 
zijn (het zgn. waterspoor). 
Het grondwaterbeheer wordt meer gericht op het 
vasthouden van (gebiedseigen) water van goede 
kwaliteit. Het gebiedsgerichte beleid ter bestrijding 
van verdroging wordt voortgezet. Zo nodig worden 
extra financiële middelen ingezet. 
Gezonde watersystemen stellen ook eisen aan de in
richting van de beperkte ruimte. Een goede afstem
ming op het niveau van gemeenten en waterschap
pen tussen waterbeheer, milieubeheer en ruimtelij
ke ordening is daarom noodzakelijk. 
Vervuiling van oppervlaktewater en grondwater 
moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Lozin
gen van ongezuiverd afvalwater worden verder te
ruggedrongen. Aanpak van watervervuiling door 
bronnen als verkeer, landbouw, scheepvaart en 
bouwen industrie heeft prioriteit. Het huidige be
leid met betrekking tot fosfaat en stikstof wordt 
voortgezet. 

GPV: 49-51 



Vanwege de grote belangen voor milieu en volksge
zondheid moet waterbeheer gezien worden als een 
taak van de overheid. De voorkeur gaat daarbij uit 
naar integraal waterbeheer door draagkrachtige wa
terschappen, met korte afstanden tussen bestuur en 
bestuurden. De ontwikkeling van het waterschap 
naar een omgevingsschap met een brede taak wordt 
afgewezen. Wel kunnen uit het oogpunt van doel
matigheid bepaalde onderdelen van waterketenbe
heer als bijvoorbeeld zuivering bij het waterschap 
worden ondergebracht. Vereenvoudiging van de be
stuurlijke en financiële structuur van de water
schappen is noodzakelijk. 

• 52 
6.7 Geluid 
Overlast van lawaai kan een ernstige ziekmakende 
factor zijn. Niet-noodzakelijk lawaai (bijvoorbeeld 
door reclamevliegtuigjes en lawaaisport) moet wor
den teruggedrongen. Geluid van auto- en spoorwe
gen en van industrie wordt zoveel mogelijk beperkt 
en afgeschermd. Onderzoek naar geluidsarme vlieg
tuigmotoren moet worden geïntensiveerd. Nacht
vluchten worden tot een noodzakelijk minimum 
beperkt. De vastgestelde geluidsnormen voor Schip
hol worden gehandhaafd. 

• 53 
6.8 Natuur en landschap 
Behoud van natuur en landschap is een belangrijk 
onderdeel van ons rentmeesterschap over de schep
ping. Alle schepselen zijn door God in zijn wijsheid 
gemaakt en getuigen van zijn macht. Het inzicht in 
de samenhang van de schepping schiet nog tekort. 
Daarom moet de onderzoeksinspanning hiervoor 
worden verhoogd. 
In internationaal verband wordt prioriteit gegeven 
aan de instandhouding van natuurlijke hulpbron
nen en de bescherming van zeeën, meren, rivieren 
en bossen. 
De soortenrijkdom in de planten- en dierenwereld 
moet zoveel mogelijk in stand blijven. De overheid 
heeft hierbij een beschermende taak. Met name de 
Nederlandse heidevelden verdienen meer aandacht 
nu een volledige vergrassing van deze natuurland
schappen dreigt. 
Voor activiteiten in het Waddengebied, het IJssel
meer en de Voordelta geldt als uitgangspunt dat de 
bescherming van de natuur voorrang heeft boven 
economische en recreatieve aspecten. 
De overheid steunt het werk van particuliere na
tuurbeschermingsorganisaties en verbetert de na
tuurkennis door onderwijs en voorlichting. 
De uitvoering van het Natuurbeleidsplan wordt 
voortvarend voortgezet. Er moet daarom voldoen-
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de geld beschikbaar worden gesteld voor de realise
ring van de Ecologische Hoofd-structuur (EHS): 
een reeks natuurgebieden die als een aaneengeslo
ten strook diagonaal door Nederland moet lopen. 
De provincies worden gestimuleerd om aanvullend 
beleid te voeren voor waardevolle landschappen en 
natuurelementen die buiten de EHS vallen. Naast 
behoud en aankoop van bestaande natuurgebieden 
worden ook de instrumenten van de Relatienota en 
voor natuurontwikkeling optimaal ingezet. De in
stelling van Nationale Parken wordt voortgezet. 
Agrarisch natuurbeheer zal worden gestimuleerd. 

• 54 
6.9 Welzijn van planten en dieren 
Planten en dieren zijn schepselen van God en moe
ten daarom met respect behandeld worden. Bij het 
houden van (huis)dieren wordt zoveel mogelijk re
kening gehouden met de aard en het welzijn van 
het dier. Het gebruik van groeiversnellende midde
len blijft verboden. Ook wordt een verbod inge
voerd op het fokken van dieren waarbij een natuur
lijke geboorte niet mogelijk is. Het gebruik van 
proefdieren moet tot het strikt noodzakelijke wor
den beperkt. 
Genetische manipulatie van planten en dieren kan 
leiden tot het verlies van bestaande soorten en on
gewenste verspreiding van nieuwe eigenschappen. 
Uitgaande van een nee-tenzij -principe moet hier
voor een goed toetsingskader worden opgesteld. 
Daarbij is een grotere terughoudendheid geboden 
naarmate het gaat om complexere organismen, de 
techniek dieper ingrijpt in de natuurlijke aanleg, 
het welzijn sterker wordt benadeeld, de risico's 
voor gezondheid en milieu groter zijn en het beoog
de doel minder zwaar weegt. 
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VII 

• 55 
7.1 Duurzame economische ontwikkeling 
Snelle technologische ontwikkelingen, toegenomen 
transportmogelijkheden en open grenzen alsook de 
noodzaak van een duurzame economische ontwik
keling vragen om een vaste grond voor een econo
misch beleid. Uitgangspunt is dat de overheid de 
burger kaders biedt waarbinnen hij als goed rent
meester in opdracht van God de aarde op een ver
antwoorde en duurzame wijze kan ontwikkelen. 
Daarbij zijn economische groei en vermeerdering 
van welvaart geen doelen op zich, maar middelen 
om meer mensen aan werk te helpen en een solide 
basis te bieden voor extra uitgaven in bijvoorbeeld 
de zorgsector en het armoedebeleid. 
Ter bevordering van de werkgelegenheid en ter be
scherming van het milieu moet in de lasten voor 
het bedrijfsleven een verschuiving plaatsvinden van 
belasting op arbeid naar belasting op milieuver
bruik. Daarbij valt onder meer te denken aan verla
ging van het BTW -tarief op producten die veel ar
beid vergen. 

• 56 
7.2 Overheid en markt 
In de snel veranderende wereldeconomie wordt de 
ruimte voor een eigen nationaal economisch beleid 
steeds kleiner, en kan de overheid steeds minder di
recte sturing geven. Veel van de aanpassingen aan 
veranderende verhoudingen en toenemende con
currentie zullen de marktpartijen zelf moeten reali
seren. Daarvoor dient de Nederlandse economie 
voldoende flexibel te zijn. Marktwerking, deregule
ring en een gezond ondernemersklimaat zijn nodig 
om het aanpassingsvermogen van de Nederlandse 
economie te versterken en een goed gebruik van de 
economische structuur mogelijk te maken. 
Daarbij hoort een sterke overheid die haar eigen 
verantwoordelijkheid neemt en de economische 
ontwikkelingen een eigen richting kan geven door 
marktpartijen bij elkaar te brengen en bijvoorbeeld 
milieutechnologie te stimuleren. Ook blijven inves-
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teringen in 'harde' en 'zachte' infrastructuur en cor
rectie van ongewenste ontwikkelingen noodzake
lijk. Zodoende schept de overheid de juiste kaders 
voor werkgelegenheid en een duurzame ontwikke
ling, en stelt zij mensen in staat om met hun capaci
teiten God te eren en de naaste te dienen. 

• 57 
7.3 Technologie 
In het belang van een duurzame economische ont
wikkeling zal het accent moeten verschuiven van 
Nederland als distributieland naar Nederland als 
kennisland. De versterking van de economische 
structuur zal daarom voor een belangrijk deel moe
ten bestaan uit investeringen in de brede technolo
gische infrastructuur. Een technologiebeleid dat 
zich richt op verhoging van de productie en toepas
sing van kennis biedt de juiste voorwaarden voor 
de productie van hoogwaardige producten en dien
sten. 
Versterking van de verbinding tussen wetenschap 
en toepassing van technologie in het bedrijfsleven 
is noodzakelijk. Ook het onderwijs moet daarom 
aandacht besteden aan deze verbinding. Daarnaast 
is het ontwikkelen van technologie ook een ant
woord op onze opdracht tot het ontwikkelen van 
de schepping. 
Aangezien veel nieuwe technologie niet alleen een 
economisch maar ook een milieu-rendement heeft, 
kan de overheid door ondersteuning van dergelijke 
technologische vernieuwing een belangrijke bijdra
ge leveren aan een duurzame economische ontwik
keling. 

• 58 
7.4 Midden- en kleinbedrijf 
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) levert een 
groot aandeel in het nationaal inkomen en de werk
gelegenheid in ons land, en verdient daarom extra 
aandacht. 
Voor een verdere ontwikkeling van het MKB wor
den goede randvoorwaarden gecreëerd. Daarbij 
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moet met name gelet worden op vermindering van 
lasten op arbeid, van administratieve lasten en van 
knellende fiscale lasten. Bij dit laatste valt onder 
meer te denken aan een betere fiscale regeling voor 
bedrijfsopvolging. Ook zullen recente ingrepen in 
de Ziektewet en de WAO mede beoordeeld moeten 
worden op gevolgen voor het MKB. Daarnaast zal 
de overheid een betere verspreiding van nieuwe en 
bestaande kennis, versterking van de exportmoge
lijkheden en verbetering van het distributienetwerk 
van de detailhandel bevorderen. 

• 59 
7.5 Landbouw 
De landbouw is een belangrijke sector in de Neder
landse economie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit 
dat de landbouw en aanverwante sectoren 10% van 
de werkgelegenheid verzorgen, en dat hiervoor 
60% van de Nederlandse bodem in gebruik is. 
Landbouw moet in Nederland mogelijk zijn en blij
ven. De overheid heeft door allerlei maatregelen 
grote invloed op de productie en de inkomens in 
deze sector. Zij heeft daarom tot taak om hen die in 
de landbouw werkzaam zijn een redelijke levens
standaard te verzekeren. 
Ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw wor
den in hoge mate bepaald door het gemeenschappe
lijk landbouwbeleid (GLB) binnen de Europese 
Unie (EU). Aan een zekere liberalisering van de Eu
ropese landbouwmarkt is niet te ontkomen. Libera 
lisatie legt echter een grote druk op gezinsbedrij
ven, op verantwoord ondernemen, op de land
bouwethiek en op de leetbaarheid van het platte
land. Daarom moet dit beheersbaar worden toege
past en binnen aanvaardbare sociale kaders blijven. 
Zowel voor de EU-landen als voor de ontwikke
lingslanden is het van groot belang dat de Europese 
quoteringsregelingen in stand blijven, omdat af
schaffing hiervan zal leiden tot ongebreidelde uit-

. breiding van productie. Aanscherping van produc
tiebeperkingen in het kader van de uitbreiding van 
de EU mag niet onevenredig ten koste gaan van de 
Nederlandse boeren. 
De mogelijkheid voor het 'leasen' van melkquota 
bevordert de flexibiliteit in de melkveehouderij, 
maar is op langere termijn niet in het belang van de 
sector. Het 'verleasen' van melkquota mag daarom 
slechts gedurende een beperkte periode (bijvoor
beeld drie jaar) worden toegestaan. 
De jongste varkenspest-epidemie heeft aangetoond 
dat een omvangrijke herstructurering van de var
kenshouderij onvermijdelijk is. Hierbij moet op 
een verantwoorde manier met de belangen van de 
varkenshouders worden omgesprongen. Overigens 
heeft deze epidemie ook nog eens laten zien dat er 
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een goede regeling moet komen voor het afdekken 
van financiële risico's als gevolg van rampen. 
De tuinbouw levert een belangrijke bijdrage aan de 
Nederlandse voedselvoorziening en aan de export. 
Ter voorkoming van een koude sanering in de tuin
bouw is uitvoering van een herstructureringspro 
gramma nodig. Hierbij zal hervestiging van bedrij
ven in andere delen van het land (met name het 
oosten en het noorden) mogelijk worden gemaakt. 

• 60 
7.6 Landbouw en milieu 
De land- en tuinbouw heeft belang bij een schoon 
milieu, en moet daar ook zelf aan bijdragen. Nadeli
ge gevolgen van de landbouw voor het milieu door
dat overschotten aan ammoniak, fosfaat en stikstof 
in bodem, lucht en water terechtkomen worden zo
veel mogelijk beperkt. De bestaande mestwetgeving 
zal daartoe worden uitgevoerd, in het jaar 2000 zuI
len de verliesnormen aan de hand van een evaluatie 
opnieuw worden vastgesteld. 
De landbouw moet gezond en veilig voedsel produ
ceren. Biologische en ecologische landbouw zullen 
daarbij een steeds grotere rol spelen. De overheid 
zorgt voor omstandigheden waaronder de markt 
voor deze producten beter kan functioneren. De 
overige landbouw zal moeten werken via de metho
de van de geïntegreerde landbouw: optimale pro
ductie met zo weinig mogelijk gebruik van kunst
mest, gewasbeschermingsmiddelen en geneesmid
delen. Voor de akkerbouw wordt gezocht naar mo
gelijkheden van agrificatie. 
De landbouw kan een wezenlijke bijdrage leveren 
aan het natuur- en landschapsonderhoud. Tegelij 
kertijd brengt de bescherming van natuur en land
schap beperkingen met zich mee voor het agrarisch 
gebruik. Hier moet een redelijke vergoeding tegen
over staan. Op korte termijn zal per regio een 
grondbalans worden opgesteld om de toekomstige 
vraag naar grond in kaart te brengen. In het belang 
van de agrarische sector moeten de grenzen van de 
ecologische hoofdstructuur (EHS) nauwkeuriger 
worden aangegeven. Agrariërs die in het kader van 
de EHS moeten verdwijnen hebben recht op een 
passende financiële vergoeding om daarmee elders 
een vervangend bedrijf te kopen. Daarnaast worden 
ook de fiscale mogelijkheden voor bedrijfsverplaat
sing vergroot. 

• 61 
7.7 Visserij 
De omvang van de Nederlandse visserij is de laatste 
decennia door vangstbeperkingen sterk teruggelo
pen. Voor het instandhouden van diverse vissoor
ten en van de visserij als bedrijfstak blijven vangst-
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beperkingen en quotering in Europees verband 
noodzakelijk. Uitbreiding van de schelpdierencul
tuur is acceptabel mits dit niet ten koste gaat van 
het natuurlijke ecosysteem en van de voedselvoor
ziening van vissen, vogels en zeehonden. 

• 62 
7.8 Ruimtelijke ordening en spreiding van werk
gelegenheid 
Allerlei activiteiten leggen beslag op de schaarse 
ruimte in ons land. Deze moeten niet alleen op 
zichzelf worden bezien, maar ook vanuit een visie 
op de ontwikkeling van Nederland als geheel. Ne
derland is meer dan alleen de Randstad. Nu is daar 
een sterke concentratie van activiteiten te zien, 
doen zich daar ook de meeste problemen voor (ver
stopping van de wegen, milieuvervuiling) en wor
den daar de meeste investeringen gedaan om die te 
verhelpen. Het is echter de vraag of zo op termijn 
afdoende oplossingen geboden kunnen worden. 
Een goede economische en ruimtelijke ontwikke
ling van ons land is niet mogelijk zonder daarbij 
ook de gebieden buiten de Randstad te betrekken. 
Door het eenzijdig versterken van de Randstad 
wordt geen recht gedaan aan de minder rooskleuri
ge situatie in het noorden en oosten van Neder
land, en aan het feit dat de Randstad niet de enige 
toegangsweg tot ons land is. Mede gezien de econo
mische mogelijkheden in Noord- en Oost-Europa 
is het verstandig de ontwikkeling meer in die rich
ting te zoeken. Hierdoor ontstaat een spreiding van 
bedrijvigheid, wordt het noordoosten van Neder
land versterkt, en vermindert de druk op de Rand
stad. 
Het beleid is gericht op het optimaal benutten van 
de mogelijkheden van de verschillende regio's, die 
sterk uiteen kunnen lopen. Verbreding van de plat
telandseconomie door het onstaan van meerdere 
gebruiksvormen is van groot belang. Vanwege de 
bestaande ongelijkheid blijft een regionaal toege
spitst sociaal-economisch beleid nodig, met als 
doelstelling versterking van de werkgelegenheid. Zo 
dient de structurele werkloosheid in Noord en 
Oost-Nederland te worden bestreden door een in
tensief regionaal economisch beleid. De aanbevelin
gen van de commissie-Langman moeten hierbij be
trokken worden. Ook zal de nodige verbetering van 
de infrastructuur worden aangebracht, zoals bij
voorbeeld de Zuiderzeelijn en de Hanzelijn. 

Het compacte-stadbeleid, waarbij woningbouw zo
veel mogelijk plaatsvindt binnen en in aansluiting 
bij bestaande steden, wordt voortgezet om zo de 
druk op groene gebieden te beperken en de draag
kracht van de steden te vergroten. Voor verstedelij-
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king die nodig is voor de eigen behoefte aan wonin
gen en bedrijfsruimte wordt dan ook zoveel moge
lijk aangesloten bij de bestaande steden. In de stads
randen moeten voldoende recreatiemogelijkheden 
beschikbaar zijn. 
Het Groene Hart zal worden beschermd en ver
sterkt. Aan noodzakelijke bouwactiviteiten wordt 
bovenlokaal sturing gegeven om versnippering te 
voorkomen. 

• 63 
7.9 Verkeer 
Door economische en maatschappelijke ontwikke
lingen neemt het aantal vervoersbewegingen (mobi
liteit) sterk toe. Met name het gebruik van perso
nenauto's is sterk gegroeid. De druk van het auto
verkeer betekent een zware belasting van het mi
lieu. Daarnaast levert het toenemend gebruik van 
de personenauto bereikbaarheidsproblemen op die 
ten koste gaan van het noodzakelijk (vracht)ver
keer. Het gebruik van de personenauto moet daar
om worden ontmoedigd, dat van fiets en openbaar 
vervoer worden gestimuleerd. Het goederenvervoer 
over spoor en over water zal worden bevorderd. 
Ook bij het verkeer moet het principe worden toe
gepast dat de vervuiler betaalt. Mogelijkheden hier
toe zijn een verdere verhoging van benzineaccijns 
in overleg met de buurlanden, een geleidelijke om
zetting van het reiskostenforfait in een arbeidskos
tenforfait, een hogere belasting van de autokosten
vergoeding voor werknemers en invoering van elek
tronische tolheffing. 
Door investeringen in het openbaar vervoer wordt 
gestreefd naar kortere reistijden. Ze moeten daar
om daar plaatsvinden waar de reistijdwinst ten op
zichte van de auto het grootst is. 
Marktwerking in het openbaar vervoer kan risico's 
met zich meebrengen voor de kwaliteit; hiermee 
moet voorzichtig worden omgegaan. De doelstellin
gen hiervan (verlaging van de kostprijs en vergro
ting van de klantgerichtheid) zijn ook te bereiken 
door meer prikkels in te bouwen in het bestaande 
systeem. Proeven met meer marktwerking zijn nut
tig, na afloop hiervan kan een definitieve beslissing 
genomen worden. 

• 64 
7.10 Infrastructuur 
Het huidige kabinetsbeleid is gericht op het bestrij
den van files door verbetering van de infrastruc
tuur in de Randstad. Het oplossen van files en 
maximale bereikbaarheid zijn daarmee echter niet 
haalbaar en bovendien niet altijd nastrevenswaar
dig. Minder nadruk op de rol van Nederland als 
distributieland en meer op de functie als kennis-
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land zal een betere bijdrage leveren aan een duurza
me economische ontwikkeling dan het verbreden 
van wegen en het aanbrengen van meer tunnels. 
Investeringen in infrastructuur moeten worden in
gepast in de gewenste spreiding van activiteiten en 
de versterking van het noorden en oosten van het 
land. Daarbij spelen de belangen van natuur en mi
lieu een belangrijke rol. Om die reden wordt na
druk gelegd op investeringen voor vervoer per rail 
en over water. Door stimulering van het treinver
keer (HSL) kan vermindering van het vliegverkeer 
over de kortere afstanden in Europa worden ver
minderd. Schade aan het milieu wordt beperkt 
door een goede inpassing in het landschap en door 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande infra
structuur. 

• 65 
7.11 Luchtvaart 
Het luchtverkeer vormt door vervuiling en geluids
overlast een grote bedreiging voor het milieu en de 
leefbaarheid. Daarom moet de overheid duidelijke 
grenzen stellen aan de luchtvaart. Een van de daar
toe te nemen maatregelen is de invoering van kero
sineaccijns, waarvoor Nederland zich internatio
naal zal inzetten. De gestelde beperkingen aan de 
milieuoverlast door Schiphol worden gehandhaafd. 
Naarmate de milieuoverlast door technologische 
ontwikkelingen vermindert zal ook het aantal pas
sagiers kunnen toenemen, mits daartoe ook de in
frastructuur in en om Schiphol wordt aangepast. 
Een tweede luchthaven is dan op dit moment niet 
nodig. Mocht die ooit nodig zijn, dan zullen bij de 
lokatiekeuze de gevolgen voor natuur en milieu en 
de economische ontwikkeling van Nederland als ge
heel een rol spelen. 

• 66 
7.12 Volkshuisvesting 
Huisvesting is een eerste levensbehoefte: om goed 
te kunnen functioneren in de samenleving, hebben 
mensen een goede woning nodig. De vraag naar 
woningen blijft hoog doordat de Nederlandse be
volking groeit en van samenstelling verandert. 
Rond het jaar 2002 zal Nederland ca. 16 miljoen in
woners tellen, waarvan dan een kwart ouder is dan 
65 jaar. Daarnaast zien we het verschijnsel van 'ver
dunning', waarbij steeds minder mensen samen in 
een huis wonen. Hierdoor groeit met name in het 
westen en midden van het land de vraag naar 
woonruimte. Intussen zien we in andere delen van 
het land geschikte woningen structureel leeg staan. 
In de zgn. Vinex-gebieden worden grote hoeveelhe
den nieuwe woningen gebouwd, terwijl tegelijker-
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tijd de bestaande woningvoorraad veroudert in zo
wel bouwkundig als woontechnisch opzicht. 
Al deze ontwikkelingen vragen om een beleid waar
bij de volkshuisvesting niet aan de vrije markt 
wordt overgelaten, maar waarin de overheid na
drukkelijk sturend optreedt. Een verdere liberalise
ring is daarom niet gewenst. 
Financiële impulsen voor nieuwbouw en woning
verbetering blijven noodzakelijk. Aanpasbaar, flexi
bel en duurzaam bouwen wordt bevorderd. 
Het bouwen van voldoende woningen in de sociale 
sector blijft nodig. Daarbij moet gestreefd worden 
naar een zo goed mogelijke mix van goedkope en 
duurdere woningen. Sociale verhuurders vervullen 
een steeds bredere taak op gemeentelijk niveau. Zij 
hebben ook een taak in de huisvesting van vluchte
lingen, daklozen en gehandicapten. Dit moet door 
de overheid gestimuleerd worden. 
Huurstijgingen worden beperkt tot rond het infla
tiepercentage. Door het verstrekken van voldoende 
individuele huursubsidie (IHS) moet de overheid 
er voor zorgen dat ook voor mensen met de laagste 
inkomens woonruimte beschikbaar is. Hiertoe 
wordt ook de doorstroming binnen de wijk van 
mensen met hogere inkomens uit goedkopere naar 
duurdere woningen gestimuleerd. 
De mogelijkheden voor tussenvormen van koop en 
huur worden bevorderd. 

• 67 
7.13 Leefbaarheid 
Een goede leefomgeving is van groot belang voor 
het welzijn en het functioneren van mensen. De 
leefbaarheid in de grote steden staat onder druk 
vanwege de eenzijdige bevolkingssamenstelling. 
Door niet alleen aandacht te geven aan nieuw
bouw, zoals in het Vinex-beleid gebeurt, maar ook 
aan het opknappen van bestaande goedkope wonin
gen, kan hieraan iets gedaan worden. Daarnaast 
moet door een samenhangend beleid een flinke in
spanning worden geleverd om het algehele woon
en leefklimaat in de steden te verbeteren. Een 
krachtig vervolg op het stadsvernieuwingsbeleid is 
daarom noodzakelijk. 
Daarbij horen ook het tegengaan van werkloosheid, 
het krachtig bestrijden van prostitutie en drugge
bruik en een goede verslavingszorg. 
Ook op een deel van het platteland loopt de leef
baarheid terug. De spiraal van werkloosheid, ver
trek en terugloop van voorzieningen moet worden 
doorbroken in een regionaal beleid voor wonen en 
werken, waarbij gewerkt wordt met een patroon 
van hoofd- en nevenkernen. Het openbaar vervoer 
tussen de kernen moet daarop toegesneden zijn. 
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VIII 

• 68 
8.1 Overheid en onderwijs 
Ieder mens heeft van God eigen gaven en talenten 
gekregen, met de opdracht die zo goed mogelijk in 
zijn dienst te gebruiken. Aan volwassenen en kinde
ren in achterstandssituaties worden extra aandacht 
en financiële middelen besteed. Hierbij wordt veel 
nadruk gelegd op een voldoende beheersing van de 
Nederlandse taal. 

Omdat het onderwijs in het verlengde ligt van de 
opvoedingstaak van de ouders moeten zij de moge
lijkheid hebben om dit volgens de eigen levensover
tuiging vorm te geven. De verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van het onderwijs ligt bij de school. 
De overheid bewaakt de kwaliteit en respecteert 
daarbij de vrijheid van onderwijs. Zij zorgt tevens 
voor de beschikbaarheid van algemeen toegankelijk 
en pluriform openbaar onderwijs. De rijksoverheid 
ziet er op toe dat deze zaken ook na decentralisatie 
van een groot deel van het onderwijsbeleid naar de 
gemeenten blijvend gegarandeerd zijn. 
Vrije keuze van onderwijs op grond van levensover
tuiging moet ook in de praktijk mogelijk zijn en 
blijven. (Reis)kosten mogen hierbij voor gezinnen 
met meerdere schoolgaande kinderen geen belem
mering vormen. 

Goed onderwijs is ook van groot belang voor de sa
menleving. De positie van Nederland als 'kennis
land' moet meer aandacht krijgen. Investeren in 
het onderwijs is daarom belangrijk. Nederland be
steedt in vergelijking met veel andere landen weinig 
geld aan onderwijs. Gestreefd moet worden naar 
verhoging van het uitgavenpeil tot 6% van het BNP 
(OESO-norm). 

In het onderwijs wordt niet alleen aandacht besteed 
aan het verwerven van kennis als basis voor een 
economische carrière, maar ook aan de ontwikke
ling van de persoonlijkheid. 
Het onderwijsbeleid wordt minder gericht op be-
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stuurlijke processen, efficiency en schaalvergroting, 
en meer op maatschappelijk functioneren, levensbe
schouwing, verantwoordelijkheids- en normbesef 
en opvoedingsondersteuning. Hierbij worden de 
ouders nauw betrokken. De school wordt zo een ba
sis die vaste grond biedt waarop in het leven verder 
kan worden gebouwd. 

De inzet van meer en breder toegeruste leerkrach
ten die met plezier hun werk doen, is van groot be
lang. Zij moeten ook ten aanzien van onderwijsver
nieuwingen voldoende geschoold zijn en krijgen 
hiervoor voldoende faciliteiten, bijvoorbeeld in de 
vorm van een sabbatsjaar. Mogelijkheden voor 
meer mobiliteit en flexibiliteit van leerkrachten 
worden nader onderzocht. 

• 69 
8.2 Vrijheid van onderwijs 
De vrijheid van onderwijs is het instrument bij uit
stek om de verantwoordelijkheid van de ouders 
voor het onderwijs aan hun kinderen inhoud te ge
ven. De schoolbesturen van het bijzonder onder
wijs dragen de verantwoordelijkheid voor de in
houd van het onderwijs en de identiteit van de 
school. De vrijheid van richting, stichting en inrich
ting wordt blijvend erkend en beschermd. Plannen 
voor het niet meer toepassen van het begrip rich
ting in de scholenplanning zijn alleen aanvaardbaar 
wanneer hierbij de vrijheid tot het voeren van een 
eigen toelatings- en benoemingsbeleid overeind 
blijft, en de mogelijkheden voor het bezoeken van 
een school die aansluit bij de eigen levensovertui
ging niet worden beperkt door bijvoorbeeld een la 
gere overheidsbijdrage in de vervoerskosten. 

• 70 
8.3 Primair onderwijs (basisonderwijs) 
De groepen in het basisonderwijs zijn, ook in verge
lijking met andere landen, te groot. Dit kan proble
men geven voor kinderen, ouders en leerkrachten. 
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Het GPV is daarom voor het vormen van kleinere 
groepen. 
Ook wordt meer geïnvesteerd in het informatica
onderwijs. Er moeten voldoende computers be
schikbaar zijn en leerkrachten moeten op dit punt 
worden bijgeschoold. 
Met de invoering van lumpsum bekostiging in het 
primair onderwijs wordt gewacht tot nader onder
zoek gepleegd is naar de wenselijkheid en de gevol
gen hiervan. De financiering moet zoveel mogelijk 
direct via de scholen en hun besturen blijven plaats
vinden. Ook binnen de verbanden van Weer Sa
men Naar School zal dit hoofdregel blijven. 

• 71 
8.4 Speciaal onderwijs 
Ouders met een gehandicapt kind beslissen in over
leg met betrokken scholen zoveel mogelijk zelf wel
ke school zij hun kind laten bezoeken. In aanslui
ting bij het 'persoonsgebonden budget' in de ge
zondheidszorg moet hiertoe de 'rugzak' in het on
derwijs worden ingevoerd. Integratie van gehandi
capte leerlingen in het basisonderwijs is op zichzelf 
een goede zaak, maar mag er niet toe leiden dat de 
specifieke deskundigheid van het speciaal onder
wijs verloren gaat. Daarnaast moeten ook de belan
gen van het primair onderwijs meewegen . Basis
scholen moeten in concrete gevallen kunnen aange
ven of de toelating van een bepaald gehandicapt 
kind verantwoord is gezien de mogelijke gevolgen 
voor de kwaliteit van het onderwijs en de taakbelas
ting van het personeel. Uiteindelijk zal de beslissing 
door ouders en school gezamenlijk genomen moe
ten worden. 

• 72 
8.5 Voortgezet onderwijs 
De invoering van de vernieuwde tweede fase havo/ 
vwo en de leerwegen mavo/vbo (vmbo) zullen in 
het voortgezet onderwijs de komende jaren veel 
aandacht vragen. Van groot belang daarbij is tijdige 
duidelijkheid omtrent de kaders waarbinnen die 
vernieuwingen moeten plaatsvinden (examenpro
gramma's, onderwijskundige en organisatorische 
randvoorwaarden). Verder zal de nodige aandacht 
uit moeten gaan naar de samenwerking met het 
voortgezet speciaal onderwijs. De vrijheid van rich
ting en van inrichting wordt ook hierbij gerespec
teerd. 
Het voortgezet onderwijs dient over voldoende 
middelen te beschikken om te kunnen voldoen aan 
de moderne onderwijskundige eisen. Ook hier kun
nen extra investeringen in moderne leermiddelen 
(computers, mediatheek) en kennis en vaardighe
den van docenten nodig zijn. 
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De positie van leraren in het voortgezet onderwijs 
wordt verbeterd. Gezocht wordt naar meer moge
lijkheden voor loopbaanontwikkeling en functieva
riatie. Knelpunten in de opbouw van het lerarenbe
stand moeten worden voorkomen en opgelost. Met 
name voor de exacte vakken zullen meer eerste
graadsleraren moeten worden opgeleid. 

• 73 
8.6 Beroepsonderwijs en educatie 
De eisen die vanuit de maatschappij en het bedrijfs
leven aan de beroepsbevolking worden gesteld, ver
anderen snel. Dit onderstreept het belang van een 
blijvende goede aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt. Dit geldt in het bijzonder voor het 
beroepsonderwijs en de educatie. Het bedrijfsle
ven wordt nadrukkelijk bij de invulling van het 
beroepsonderwijs betrokken, zonder dat hiermee 
de richting van het onderwijs wordt aangetast. 
Educatie is een belangrijk middel voor het bestrij
den van achterstanden en voor integratie van min
derheden in de samenleving, bijvoorbeeld in het 
kader van een inburgeringscontract. Voor het weg
werken van wachtlijsten bij educatieve centra 
wordt meer geld uitgetrokken. 

• 74 
8.7 Hoger onderwijs 
De mogelijkheid tot het volgen van hoger onder
wijs is van groot belang voor studenten die hun ca
paciteiten verder willen ontwikkelen. Daarbij heb
ben ook hun ouders een eigen verantwoordelijk
heid. Maar ook de overheid heeft belang bij ken
nisontwikkeling in de samenleving, en dus bij een 
goed stelsel van Hoger Beroepsonderwijs en Uni
versitair onderwijs. 
De overheid zal met als uitgangspunt 'Hoger onder
wijs voor velen', zorgen voor een voldoende hoger 
onderwijsaanbod. De deelname aan met name het 
universitair onderwijs kan echter niet onbeperkt 
zijn. Selectie van studenten moet plaatsvinden in 
het voortgezet onderwijs. Een beperkte deelname 
aan het universitair onderwijs kan de wetenschap
pelijke kwaliteit verhogen en biedt ruimte voor ver
lenging van de opleidingsduur. De universiteit 
moet zich meer richten op haar wetenschappelijke 
functie; opleidingen met een HBO-karakter wor
den afgestoten. In het universitair onderwijs wordt 
meer aandacht besteed aan het hanteren van waar
den en normen in de wetenschap en de samenle
ving. 
Een kleinere universiteit zal leiden tot een groter 
HBO. Daarbij moet ervoor opgepast worden dat 
dit onderwijs zich niet eenzijdig op 'de markt 
richt', maar ook aandacht geeft aan persoonlijke 
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vorming en geestelijke bezinning, waarbij ook de 
vakethiek van het betreffende beroep aan de orde 
komt. 

In de vormgeving van het stelsel van studiefinancie
ring worden de verschillende verantwoordelijkhe
den van overheid, ouders en studenten helder tot 
uitdrukking gebracht. Van alle betrokkenen mag, 
gezien het belang van hoger onderwijs voor indivi
du en samenleving, een bijdrage worden verwacht. 
Daarbij dient voor wat betreft de bijdrage van de 
ouders rekening te worden gehouden met de draag
kracht, waarbij ook het aantal studerende kinderen 
in een gezin wordt betrokken. Het stelsel kenmerkt 
zich door flexibiliteit, zodat kan worden ingespeeld 
op differentiatie in het onderwijs en op beleidsvoor
nemens voor levenslang leren. De prestatiebeurs 
past niet in een dergelijk stelsel, en wordt daarom 
afgeschaft. De studievoortgang wordt voldoende be
vorderd door de tempobeurs en het bindend studie
advies. De betekenis van de leeftijdsgrens van 27 
jaar voor studiefinanciering wordt gerelativeerd. 
De toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt 
gewaarborgd. De hoogte van het collegegeld staat 
nu, mede gelet op de hoogte van de basisbeurs, 
steeds meer die toegankelijkheid in de weg. Een ver
eenvoudiging van het stelsel kan worden bereikt 
door het gelijktijdig schrappen van collegegeld en 
basisbeurs. De nadelen van deze wijziging voor uit
wonende studenten moeten door verschuiving van 
uit te keren bedragen worden gecompenseerd. In 
plaats van de basisbeurs wordt een inkomensafhan
kelijke beurs ingevoerd. De mogelijkheden tot le
nen onder gunstige condities worden verruimd. 
Een adequate reiskostenvergoeding is met het oog 
op de toegankelijkheid van wezenlijk belang. 

• 75 
8.8 Cultuur en kunst 
Kunst en cultuur kunnen de samenleving door hun 
verschijningsvormen verrijken tot eer van God, en 
bieden tegelijk vorming omdat zij de menselijke 
waarneming en beleving van de werkelijkheid ver
diepen. Ook bieden zij mogelijkheden tot genieten 
en ontspanning. Zeker in deze tijd waarin commer
cialisme en marktgerichtheid de boventoon voeren, 
zijn cultuur en kunst kwetsbaar en kunnen ze niet 
zonder de bescherming van de overheid. De voor
waardenscheppende rol van de overheid mag niet 
leiden tot afhankelijkheid van de politiek. Niette
min moeten kunstenaars en culturele instellingen 
wel verantwoording afleggen over hun werk. Dit 
kan door subsidies te koppelen aan vereiste presta
ties en door hen te houden aan de wetten en zeden 
die voor iedereen gelden. 
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In het cultuurbeleid moet ook aandacht worden be
steed aan ons nationale erfgoed in de vorm van mo
numenten, en aan de eigen Nederlandse taal en cul
tuur. Deze laatste mogen niet ondergaan in de Eu
ropese samenwerking. 

• 76 
8.9 Media 
Bij een vrije samenleving hoort een vrije pers. Het 
GPV hecht ook voor de jaren na 2000 aan een 
sterk, efficiënt werkend publieke-omroepbestel 
waarin de pluriformiteit van de samenleving tot uit
drukking komt. Daarmee kan tegenwicht geboden 
worden aan het horizontale aanbod van de 
commerciële omroepen. Het karakter van de pu
blieke omroep wordt het best gewaarborgd in een 
bestel waarvan de omroepverenigingen de basis 
vormen. Deze kunnen aantonen dat zij in de sa
menleving geworteld zijn. De omroepverenigingen 
zijn verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van 
de programma's. De primaire verantwoordelijk
heid van de omroepverenigingen komt tot uitdruk
king in de benoeming van netmanagers. In de toe
komstige concessiewet worden deze verantwoorde
lijkheden verdisconteerd. 
Het meetellen van abonnees op omroepbladen als 
criterium voor zendtijdverdeling wordt afgeschaft, 
en de minimumcontributie verhoogd. De commer
cialisering van de publieke omroep wordt tegenge
gaan. Daartoe wordt wettelijk een restrictieve spon
sorregeling vastgelegd. De afhankelijkheid van de 
publieke omroep van reclamegelden wordt vermin
derd. Reclame op zondag moet weer verboden wor
den. 
Ter bescherming van met name jongeren worden 
geweld en pornografie op televisie zoveel mogelijk 
tegengegaan. Hiertoe wordt een wettelijke regeling 
voor omroep- en persdelicten ingevoerd. Ook ten 
aanzien van nieuwe media als Internet wordt ge
zocht naar mogelijke maatregelen op dit punt. De 
verplichte Filmkeuring wordt opnieuw ingevoerd. 

• 77 
8.10 Sport en recreatie 
Sport en recreatie zijn belangrijke zaken in onze sa
menleving. Ongeveer de helft van de Nederlanders 
doet actief aan sport. Daarnaast maken veel men
sen regelmatig gebruik van sportieve en recreatieve 
voorzieningen. Deze laatste moeten zo dicht moge
lijk bij de stedelijke bebouwing worden aangelegd. 
Bij de keuze van een lokatie wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de gevolgen voor natuur 
en milieu. 
Sportbeoefening is ontspannend en gezond. Het be
wegingsonderwijs wordt daarom systematischer 
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aangepakt, en de lessen moeten zoveel mogelijk ge
geven worden door vakleerkrachten. 
Daarnaast heeft sportbeoefening ook een belangrij
ke functie in de mentale ontwikkeling van mensen, 
en voor de maatschappelijke samenhang. Binnen 
de sportsector wordt veel vrijwilligerswerk gedaan, 
wat voor veel mensen een zinvolle (vrije)tijdsbeste
ding is. Ook kan het lidmaatschap van een sport
club belangrijk zijn voor mensen met weinig sociale 
contacten, en voor de integratie van minderheden. 
Daarom moet voorkomen worden dat mensen van
wege de hoge kosten geen lid van een sportclub 
kunnen worden ofblijven. 
Het bevorderen van topsport behoort niet tot de 
taak van de overheid. Daarom wordt daaraan geen 
subsidie verleend. Waar topsport gezien kan wor
den als 'Holland-promotie' kan het bedrijfsleven in 
plaats van de overheid een bijdrage leveren. De pro
fessionele sport moet gezien worden als een gewo
ne bedrijfstak, inclusief de sociale en fiscale regelin
gen die daarbij horen. 
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IX Voor het binnenlands 
bestuur 

• 78 
9.1 Geloofwaardigheid 
De geloofwaardigheid van de overheid zal worden 
versterkt wanneer zij op basis van vaste uitgangs
punten en in heldere afwegingen tot duidelijke keu
zen durft te komen. Dan zal de overheid respect af
dwingen bij de burgers, en heeft zij ook een werven
de uitstraling als werkgever. Het huidige kabinet 
verschuilt zich bij het nemen van beslissingen te 
veel achter de volkswil en de rechterlijke macht, en 
durft te weinig eigen keuzen te maken. Daardoor 
wordt de geloofwaardigheid van de overheid aange
tast. 
Als dienares van God zorgt de overheid er voor dat 
haar integriteit op geen enkele manier ter discussie 
kan staan. Onkreukbaarheid, onaantastbaarheid en 
betrouwbaarheid moeten het imago van de over
heid en haar ambtenaren bepalen. Integer handelen 
betekent handelen in overeenstemming met ge
schreven en ongeschreven regelgeving, d.w.z. ook 
algemeen geaccepteerde maar niet schriftelijk vast
gelegde normen en waarden. Overheidspersonen 
en ambtenaren die zich schuldig maken aan strafba
re zaken, zullen strafrechtelijk worden vervolgd en 
kunnen hun politieke of ambtelijke functie niet lan
ger vervullen. Politici die zich schuldig maken aan 
belangenverstrengeling of andere laakbare zaken, 
moeten aftreden. 

• 79 
9.2 Vrijheid van godsdienst 
De vrijheid van godsdienst en de daaruit voortvloei
ende vrijheden van meningsuiting, van onderwijs 
en van vereniging en vergadering vormen de kern 
van onze vrijheidsrechten. Van groot belang voor 
deze vrijheid is niet alleen het recht om individueel 
overeenkomstig de eigen overtuiging te denken en 
te leven, maar dit ook toe te kunnen passen in ei
gen organisaties voor bijvoorbeeld gezondheids
zorg en onderwijs. 
De Algemene Wet Gelijke Behandeling gaat uit van 
een verkeerd systeem, namelijk dat elk onderscheid 
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verboden is tenzij het uitdrukkelijk is toegestaan. 
Deze wet moet daarom worden ingetrokken. Dit 
laat onverlet dat discriminatie door het maken van 
ongerechtvaardigd onderscheid ook in de visie van 
het GPV op grond van de geldende strafwetgeving 
en internationale verdragen bestreden moet wor
den. 

• 80 
9.3 Kerk en staat 
De bevoegdheid van de overheid is beperkt tot de 
openbare burgerlijke samenleving. De kerk heeft 
een eigen roeping in dienst van God. Kerk en staat 
moeten daarom van elkaar gescheiden zijn, maar 
zijn wel ieder in de uitoefening van hun eigen taak 
aanspreekbaar op de normen van de bijbel. 
De overheid zorgt ervoor dat de kerk haar taak in 
de verkondiging van het evangelie in volle vrijheid 
kan verrichten. Dat geldt ook voor de geestelijke 
verzorging binnen de krijgsmacht en in gevangenis
sen. 
Subsidiëring van kerkelijk werk en van geestelijke 
of humanistische vorming is in strijd met de schei
ding van kerk en staat. Dit geldt ook voor subsi
diëring voor de bouwen het onderhoud van kerken 
en vergelijkbare gebouwen. Hierop wordt een uit
zondering gemaakt voor de instandhouding van ge
bouwen die als monument zijn aangewezen . 

• 81 
9.4 Openbare zeden 
In het openbare leven worden de normen van de 
bijbel, zoals die zijn samengevat in de Tien Gebo
den, gehandhaafd. 
Publiek misbruik van Gods naam in woord, ge
schrift of beeld wordt bestraft. Instellingen die zich 
inzetten voor het bestrijden hiervan worden gesub
sidieerd. 
De zondagsrust wordt gehandhaafd. Niet-noodza
kelijk werk en winkelopenstelling op zondag wor
den niet toegestaan. Gemeentebesturen krijgen 
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meer mogelijkheden om sportieve of culturele eve
nementen op zondag te beperken. 
Prostitutie, pornografie en andere openbare sex-ui
tingen worden bestreden. Het wettelijk bordeelver
bod mag niet worden afgeschaft. Wanneer dit toch 
gebeurt moeten gemeenten de mogelijkheid hou
den om zelf een verbod te hanteren. Vrouwenhan
del zal met hoge prioriteit worden aangepakt, even
als zedenmisdrijven waarbij kinderen of minderjari
gen zijn betrokken. 

• 82 
9.5 Grondwet 
In de Nederlandse Grondwet komt nu niet tot uit
drukking dat de overheid door God is aangesteld in 
zijn dienst, en dat zij Hem daarom publiek moet 
eren en het beleid moet afstemmen op de normen 
van de Bijbel. Een bepaling waarin dit uitgangspunt 
wordt verwoord, wordt daarom in de Grondwet op
genomen. 
De nationale rechtsorde kan worden versterkt door 
de grondwettelijke instelling van een Constitutio
neel Hof, waarvan de leden door de koning(in) 
worden benoemd. Dit Hof moet de bevoegdheid 
krijgen uit naam van de koning(in) wetten te toet
sen aan de Grondwet. 
De lopende Grondwetsherziening wordt in hoofd
lijnen ondersteund. Tegen de invoering van een 
correctief referendum, dat een verbetering kan bete
kenen van de relatie tussen burgers en bestuur, zijn 
geen principiële bezwaren. Wel kunnen vraagte
kens gezet worden bij de manier waarop de voor
stellen hiervoor tot stand zijn gekomen. Voorstel
len tot wijziging van de staatkundige structuur die 
een aantasting betekenen van ons stelsel van evenre
dige vertegenwoordiging zullen worden afgewezen. 

• 83 
9.6 Koningin, regering en parlement 
De constitutionele monarchie onder het Huis van 
Oranje is een gave van God met een blijvende 
staatsrechtelijke betekenis. Uitholling van het ko
ningschap, onder meer in het kader van de Europe
se eenwording, in de richting van een puur symbo
lische functie moet worden tegengegaan. 
De staatsrechtelijke positie van informateurs bij ka
binetsformaties is onduidelijk. Daarom verdient 
het inschakelen van een dergelijke functionaris 
doorgaans geen aanbeveling, maar wordt zo snel 
mogelijk een formateur benoemd. 
De dualistische verhouding in de relatie tussen re
gering en parlement moet worden versterkt. Het re
geerakkoord dient een akkoord te zijn van het kabi
net in plaats van de regeringsfracties, en moet wor
den beperkt tot de hoofdlijnen van het beleid. Bij 

30 

het uitoefenen van zijn controlerende taak moet 
het parlement optimaal gebruikmaken van de be
schikbare middelen. 

• 84 
9.7 Gemeenten en provincies 
De zelfstandige positie van gemeenten en provin
cies wordt gerespecteerd, en door verdere decentra
lisatie en deregulering zoveel mogelijk bevorderd. 
Verschillen in beleid worden daarbij geaccepteerd. 
Ter voorkoming van te grote verschillen in de ge
meentelijke lastendruk wordt het gemeentelijk en 
provinciaal belastinggebied niet uitgebreid met 
nieuwe belastingen. 
Bij de bestuurlijke indeling van ons land wordt 
teruggegaan naar het uitgangspunt van drie be
stuurslagen. De invulling daarvan moet worden 
toegesneden op de oplossing van bestaande proble
men. Binnen deze structuur zullen de diverse taken 
zo laag mogelijk worden uitgevoerd. Daartoe kan 
op provinciaal niveau herindeling noodzakelijk 
zijn. De instelling van Stadsprovincies zal worden 
beperkt tot Rotterdam en Den Haag. 
Na de uitvoering van bestaande plannen tot streeks
gewijze herindeling van gemeenten bestaat geen 
noodzaak tot verdere grootschalige herindeling. In 
incidentele gevallen kan tot herindeling worden 
overgegaan wanneer dit voor een goede uitvoering 
van taken nodig is. Hierbij worden de betrokken
heid en de belangen van de burgers als zwaarwegen
de factoren meegenomen. 
De situatie in de grote steden, met hoge werkloos
heid, armoede en andere maatschappelijke proble
men, vraagt om extra aandacht van de rijksover
heid. Hierbij mag niet alleen aandacht worden be
steed aan de grote vier, maar moeten ook middel
grote steden aan bod komen. Hiertoe worden de 
criteria verbreed, zodat bijvoorbeeld ook criminali
teitscijfers worden meegewogen. 
Ook veel plattelandsgemeenten hebben hun eigen 
problemen, waarbij leegloop, afbraak van voorzie
ningen en vermindering van leefbaarheid de voor
naamste zijn. Ook hieraan zal in het beleid extra 
aandacht worden besteed. 

• 85 
9.8 Koninkrijkszaken 
In de achterliggende regeerperiode is meer duide
lijkheid ontstaan over de staatkundige verhoudin
gen tussen de landen van het Koninkrijk. Aruba 
blijft deel uitmaken van het Koninkrijk, en de Ne
derlandse Antillen streven naar een eigen identiteit 
die de verscheidenheid van de diverse eilanden 
overstijgt. Er worden voorbereidingen getroffen 
voor een herziening van het Statuut. Daarbij wordt 
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gestreefd naar een heldere afbakening van bevoegd
heden tussen de Koninkrijksregering, de landsbe
sturen en de eilandbesturen. Ook wordt gezocht 
naar middelen om de parlementaire controle te ver
sterken. 
De komende jaren zullen vooral benut moeten wor
den om de bestaande bestuurlijke, justitiële, sociaal
economische en milieuproblemen van de Antillen 
en Aruba aan te pakken. Uitvoering wordt gegeven 
aan plannen voor een beter financieel beleid en 
doelmatiger beheer van overheidsgelden, sanering 
van ambtelijke apparaten en het streven naar een 
sluitende begroting. In het bijzonder op Aruba 
wordt gewerkt aan verbetering van de rechtshand
having en een beter functioneren van politie en jus
titie. Criminaliteit rond de handel in drugs, zoals 
het witwassen van drugsgelden, wordt door wetge
ving tegengegaan. 
Bijzondere aandacht verdient de eigen economi
sche en politieke positie van de Nederlandse Antil
len en Aruba in de Caribische regio, en de gevolgen 
voor deze landen van de verdergaande integratie 
van Nederland in de EU. Zij moeten meeprofiteren 
van de opleving in de Nederlandse economie. In 
een open economisch klimaat moeten mogelijkhe
den zijn voor vestiging van meer Nederlandse be
drijven op de eilanden, op voorwaarde dat het per
soneel primair wordt gerekruteerd uit de plaatselij
ke bevolking. Op deze manier kan ook de werkloos
heid onder jongeren worden bestreden. Daarnaast 
moet ook de drugsverslaving onder Antilliaanse 
jongeren zowel op de Antillen als in Nederland sys
tematisch worden aangepakt. 

• 86 
9.9 Minderheden 
Het bestaande minderhedenbeleid wordt in grote 
lijnen voortgezet. Kern van dit beleid is het begrip 
integratie, waarbij mensen en bevolkingsgroepen 
volwaardig aan de Nederlandse samenleving kun
nen deelnemen. Van minderheidsgroepen mag 
worden verwacht dat zij streven naar het burger
schap van de Nederlandse samenleving, met alle 
rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. Op 
hun beurt mogen zij verwachten dat zij als volwaar
dige burgers beschouwd worden, en dat discrimina
tie met alle (wettelijke) middelen wordt tegenge
gaan. Het begrip integratie heeft ook culturele kan
ten. Onze cultuur zal beïnvloed worden door de 
komst van een groot aantal mensen met een andere 
cultuur, maar daarmee kan en mag de 'multicultu
rele samenleving' niet tot beleidsdoelstelling wor
den verheven. De Nederlandse cultuur zal, ook in 
de beleving van de Nederlanders, blijven domine
ren. 
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De integratie van etnische minderheden wordt be
moeilijkt door hun achterstand op terreinen als on
derwijs en werkgelegenheid. De werkloosheid on
der allochtonen is vele malen hoger dan die onder 
Nederlanders. Positieve actie en met name verbete
ring van het opleidingsniveau zijn sleutelbegrippen 
bij het bestrijden hiervan. Een voldoende beheer
sing van de Nederlandse taal is daarbij een eerste 
vereiste. Het opleggen van de eis daartoe in het ka
der van inburgeringscontracten is dan ook redelijk. 
De overheid moet dan wel voldoende mogelijkhe
den scheppen voor cursussen en andere vormen 
van taalonderwijs; een inhaal slag voor het wegwer
ken van de wachtlijsten hierbij is noodzakelijk. 
Ook op het punt van de huisvesting verkeren etni
sche minderheden in een achterstandssituatie. 
Daarnaast kunnen zich spanningen voordoen met 
Nederlandse bewoners van dezelfde wijk die in een 
vergelijkbare positie verkeren. Bij de oplossing van 
deze problemen zijn stadsvernieuwing en wijkop
bouwwerk van groot belang. 
In het integratiebeleid spelen welzijnsvoorzienin
gen een belangrijke rol. De huidige trend in het be
leid, waarbij aparte voorzieningen voor minderhe
den worden omgezet in deelname aan algemene 
voorzieningen, wordt door het GPV gesteund. 

GPV: 86 
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• 87 
10.1 Uitgangspunten buitenlands beleid 
Omdat Christus de Koning der koningen is, zal de 
Nederlandse regering ook in het buitenlands beleid 
Gods wet als uitgangspunt moeten nemen. Het stre
ven naar vrede en veiligheid en een rechtvaardige 
internationale orde zijn daarbij belangrijke doelstel
lingen. Het bereiken hiervan kan bevorderd wor
den door internationale samenwerking, maar be
houd van de nationale zelfstandigheid blijft daarbij 
het uitgangspunt. 
Opkomen voor een rechtvaardige internationale 
orde betekent onder meer een actieve inzet voor de 
naleving van de vrijheid van godsdienst en andere 
mensenrechten. Wanneer sprake is van grove 
schendingen van de mensenrechten mogen econo
mische belangen Nederland er niet van weerhou
den die aan de orde te stellen. Dit geldt met name 
voor de positie van christenen in islamitische en 
communistische landen, en voor volken tegenover 
welke Nederland historische verplichtingen heeft 
(Papoea's, Zuid-Molukkers). Actie hiertegen kan 
plaatsvinden in het kader van de EU, de VN of an
dere internationale organen. Daarnaast kan ook 
stille diplomatie een effectief middel zijn. 

• 88 
10.2 Europa 
De Europese samenwerking is niet meer weg te den
ken, en ook voor ons land van grote betekenis. De 
Europese Unie moet een samenwerkingsverband 
van staten zijn, gericht op een betere uitvoering van 
overheidstaken op economisch terrein en de aan
pak van grensoverschrijdende vraagstukken als bij
voorbeeld milieu- en vluchtelingenproblemen. Per 
beleidsterrein moet worden beoordeeld welke rol 
Europa moet spelen. 

Elke lidstaat heeft zijn eigen cultuur. Voor Neder
land specifieke zaken zoals het onderwijsstelsel, het 
kiesstelsel en andere waarborgen van vrijheden mo
gen niet aan federalisering worden opgeofferd. Ook 
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In het buitenlands 
beleid 

mogen de Nederlandse taal en de eigen historische 
identiteit van Nederland niet ondergaan in een 
groot Europees geheel. Het streven naar een federa
le Europese staat wordt daarom door het GPV afge
wezen. Het is ook door de uitbreiding van het aan
talieden steeds minder realistisch geworden. 

De invoering van de EMU is primair een politieke 
beslissing om het vastgelopen integratieproces vlot 
te trekken. Omdat het GPV de beoogde politieke 
unie afwijst wordt ook de monetaire unie afgewe
zen. Van de monetaire unie zal druk uitgaan om 
ook het economisch, fiscaal en sociaal beleid te har
moniseren. Dit zal dus een drastische inperking 
van het eigen Nederlandse beleid betekenen. Wan
neer onverhoopt toch tot de EMU wordt besloten 
zullen de criteria voor toetreding bij de definitieve 
besluitvorming stringent moeten worden gehan
teerd. 
Meer samenwerking is nodig ten aanzien van het 
milieubeleid, het vluchtelingenbeleid en de crimina
liteitsbestrijding. Voor het laatste is Europol belang
rijk. Uitvoerende politietaken moeten daaraan ech
ter niet worden overgedragen. 
Het regelen van een Europees minimumniveau 
voor het sociaal beleid en de werkgelegenheid is ge
wenst. De nadere vormgeving en invulling hiervan 
moeten een nationale aangelegenheid blijven. 

De toetreding van een aantal Midden- en Oost-Eu
ropese landen tot de EU wordt bevorderd. Hierbij 
zal geleidelijkheid het uitgangspunt zijn. Nieuwe 
deelnemers moeten voldoen aan duidelijke voor
waarden, zoals een democratisch bestel, een goede 
mensenrechtensituatie, een markteconomie en een 
geharmoniseerde sociaal-economische wetgeving. 
Naarmate het aantal leden van de EU groeit, zal 
unanieme besluitvorming steeds moeilijker worden 
en zal het nemen van meerderheidsbeslissingen on
ontkoombaar zijn. Ook moeten de complexe be
sluitvormingsprocedures worden vereenvoudigd en 
de openheid worden verbeterd. Bureaucratie en 
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fraude worden bestreden. Door vestiging van het 
Europese Parlement in Brussel kan een aanzienlijke 
kostenbesparing worden bereikt. 
Versterking van de democratische controle moet al
lereerst gezocht worden in het versterken van de rol 
van de nationale parlementen bij de Europese be
sluitvorming. 

• 89 
10.3 Ontwikkelingssamenwerking 
Een rechtvaardige internationale orde betekent ook 
een rechtvaardige internationale economische 
orde. Nederland zal zich daarom ervoor inzetten 
dat allerlei tariefmuren die de toegang van ontwik
kelingslanden tot de wereldmarkt verhinderen, 
worden afgeschaft. Daarnaast kan ontwikkelingssa
menwerking een goed middel zijn om conflicten te 
voorkomen en vluchtelingenstromen te verminde
ren. De hulp wordt daarom in het bijzonder gege
ven voor armoedebestrijding, in geval van rampen 
en noodsituaties, en voor de opbouw van een deug
delijke economie en een goed bestuursapparaat. 
Een deel van de ontwikkelingsgelden wordt besteed 
via de zgn. particuliere medefinancieringsorganisa
ties. Een belangrijk criterium bij de verdeling van 
de gelden over die organisaties is de doeltreffend
heid en de efficiency waarmee de gelden worden be
steed. De besteding kan efficiënter plaatsvinden 
door een minder rigide sturing uit Den Haag en 
een betere controle achteraf. 
De grote aandacht voor Oost-Europese landen mag 
niet ten koste gaan van de Derde Wereld. Het bud
get voor ontwikkelingssamenwerking moet daartoe 
geleidelijk worden verhoogd naar 1 % van het Bruto 
Nationaal Product (BNP). Hiervan wordt 0.1 pro
centpunt besteed aan projecten in het kader van 
duurzame ontwikkeling, zoals het tegengaan van 
ontbossing en woestijnvorming. 
Nederland heeft een bijzondere band met Surina
me. De parlementaire democratie en rechtsstaat in 
Suriname worden door Nederland naar vermogen 
ondersteund met respectering van de Surinaamse 
soevereiniteit. Economische en financiële steun 
kunnen daarbij behulpzaam zijn. Uitgangspunt 
hierbij is het Raamverdrag van 1992. Daarnaast 
wordt gestimuleerd dat Surinamers uit Nederland 
mee gaan helpen om hun vaderland verder op te 
bouwen. 

• 90 
1004 Defensie 
De krijgsmacht belichaamt naast de politie het 
zwaard van de overheid. Haar voornaamste taak is 
het garanderen van de nationale zelfstandigheid en 
het desgevraagd leveren van een bijdrage aan de in-
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ternationale rechtsorde. Sinds het einde van de 
Koude Oorlog is de invulling van deze taak sterk ge
wijzigd, en werd de krijgsmacht ingrijpend gereor
ganiseerd. In de komende periode zal op dit punt 
naar rust worden gestreefd, en van verdere bezuini
gingen worden afgezien. De aandacht moet nu ge
richt worden op voldoende materieel en opleiding 
om de nieuwe taken te kunnen vervullen. 
Tot de nieuwe taken kan ook behoren het uitvoe
ren van vredesmissies waarvoor de Veiligheidsraad 
van de VN een helder juridisch mandaat heeft gege
ven. Het uitgangspunt dat hiervoor vooraf toestem
ming van het parlement moet worden gevraagd, 
wordt wettelijk vastgelegd. Elke uitzending van Ne
derlandse militairen wordt vooraf zorgvuldig ge
toetst aan criteria van rechtmatigheid, doeltreffend
heid, veiligheid en een heldere bevelsvoering en 
operationele organisatie. Samenwerking in NA VO
verband verdient de voorkeur. 
Hoge eisen worden gesteld aan de opleiding van mi
litairen met aandacht voor de morele vereisten die 
passen bij de militaire functie. Wangedrag als veel
vuldige dronkenschap en gebruik van verdovende 
middelen wordt tegengegaan en bestraft. 
Reservisten vormen een belangrijk deel van de 
krijgsmacht. Naast het Korps Nationale Reserve dat 
specifiek nationale taken uitvoert kunnen reservis
ten op vrijwillige basis worden ingezet in internatio
nale operaties. 

De Nederlandse veiligheid is het best gediend door 
een goede samenwerking binnen de NAVO. Uit
breiding van de NAVO moet de vrede en stabiliteit 
in en buiten Europa bevorderen. Daarom moet dit 
zorgvuldig en stapsgewijs gebeuren. Landen die wil
len toetreden moeten over een voldoende en duur
zaam democratisch gehalte beschikken. Parallel aan 
de uitbreiding wordt gestreefd naar een constructie
ve samenwerking met de Russische federatie. 
Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids
beleid van de Europese Unie (EU) moet niet te gro
te pretenties hebben . Een opgaan van de West-eu
ropese Unie (WEU) in de EU en daarmee de vor
ming van een Europese defensiemacht, is niet ge
wenst. Voorzover versterking van de Europese sa
menwerking op veiligheidsgebied wenselijk is, 
dient dit nadrukkelijk te gebeuren onder de para
plu van de NAVO en in nauw overleg met de Vere
nigde Staten. Met behoud van de nationale beschik
kingsmacht over de krijgsmacht kan organisato
risch nauw worden samengewerkt met eenheden 
van NAVO-bondgenoten als het Verenigd Konink
rijk, Duitsland en België. Met de Midden-Europese 
landen die in de toekomst het Atlantisch bondge
nootschap zullen versterken, wordt samengewerkt 
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met als oogmerk het verbeteren van de geoefend
heid en het bouwen aan een stabiele Europese vei
ligheid. 
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XI Voor de 
overheidsfinanciën 

• 91 
11.1 Belastingen 
Het Nederlandse belastingstelsel is aan herziening 
toe. De tarieven zijn hoog, maar wanneer men han
dig inspeelt op aftrekmogelijkheden kan de werke
lijke belastingdruk sterk afwijken van verschillen in 
draagkracht. Dit leidt niet alleen tot onbillijkheden, 
maar is ook ongunstig voor de concurrentiepositie 
van Nederland ten opzichte van het buitenland, en 
kan de belastingmoraal van de burgers ondermij
nen. De hoge belasting op arbeid is ongunstig voor 
de werkgelegenheid. Ook bevat het stelsel te weinig 
prikkels tot milieuvriendelijk gedrag. 
Via een samenhangend pakket aan maatregelen 
moet aan deze bezwaren tegemoetgekomen wor
den. Het belastingstelsel moet tevens eenvoudiger 
worden, zodat regelingen controleerbaar en hand
haafbaar zijn. Voorwaarde daarbij is dat geen grote 
negatieve effecten optreden voor groepen burgers, 
in het bijzonder voor hen met lage of middeninko
mens. 

• 92 
11.2 Financieringstekort 
Het financieringstekort bedraagt nu ongeveer 2%. 
Het vastgestelde meerjarenbeleid om dit in de ko
mende kabinetsperiode met 1 procentpunt te ver
minderen, wordt voortgezet. Er wordt dus geen ver
snelde vermindering nagestreefd. De kosten van de 
vermindering met 1 procentpunt bedragen onge
veer 5,5 miljard gulden over een periode van 4 jaar. 

• 93 
11.3 Begrotingsruimte 
De economische groei over de jaren 1974-1997 be
droeg 2,25% per jaar. Over de jaren 1994-1997 is 
dit 2,75%. Het lijkt daarom niet onvoorzichtig om 
voor de periode 1998-2002 uit te gaan van een eco
nomische groei van 2% per jaar. De budgettaire 
ruimte bedraagt dan ca. 25 miljard gulden. Hiervan 
is al 19,75 miljard 'vergeven' aan autonome ontwik
kelingen en voorgenomen beleid. Voor nieuw be-
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leid en reductie van het financieringstekort is dan 
5,25 miljard beschikbaar. Extra ruimte ter grootte 
van 7,75 miljard kan gecreëerd worden door effi
ciencymaatregelen bij de overheid en in de collectie
ve sector (4 miljard), door vermindering van EU-af
drachten (l,S miljard), minder uitkeringen door 
meer banen (l,S miljard) en door bezuinigingen op 
posten als cultuur, topsport en kinderopvang (0,75 
miljard) . In totaal is er dan 13 miljard beschikbaar 
voor tekortreductie en nieuw beleid. 
Na aftrek van de tekortreductie van 5,5 miljard 
blijft nog 7,5 miljard over voor nieuw beleid. 

• 94 
11.4 Nieuw beleid 
De 7,5 miljard gulden die beschikbaar is voor 
nieuw beleid moet volgens het GPV als volgt wor
den verdeeld: 

Onderwijs 
Kinderbijslag 
Ontwikkelingssamenwerking 
Werkgelegenheid 
Investeringen technologie etc. 
Zorg 
Rechtshandhaving 
J eugdh ulpverlening 
Inkomenssteun 

Totaal 7,5 miljard 

GPV: 91-94 

1,25 
0,6 
O,S 
O,S 
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• 95 
1. Vaste Grond in het hele leven 
- Strengere regels voor kunstmatige bevruchting 

en prenataal onderzoek 
- Herziening abortuswetgeving 
- Versterking terminale en palliatieve zorg 
- Handhaving verbod op euthanasie 

• 96 
2. Vaste Grond in huwelijk en gezin 
- Aanscherping echtscheidingsregeling 
- Afschaffing arbeidsplicht eenoudergezinnen 
- Terugdraaien bezuiniging kinderbijslag voor gro-

tere gezinnen 
- Versterking jeugdhulpverlening 

• 97 
3. Vaste Grond voor meer veiligheid 
- Versterking integraal veiligheidsbeleid 
- Wijksgewijs werken van politie en OM 
- Meer controle op opsporingsmethoden 
- Ruimhartige toelating van vluchtelingen 

• 98 
4. Vaste Grond voor werk en inkomen 
- Werkgelegenheid door loonmatiging en gericht 

beleid 
- Terugdraaien onrechtvaardige elementen in 

WAO, Nabestaandenwet en Ziektewet 
- Betaaibaarheid AOW door verlenging eerste 

schijf 
- Armoedebestrijding door selectieve verhoging 

(bijzondere) Bijstand 

• 99 
5. Vaste Grond in de zorgverlening 
- Groei budget gezondheidszorg met 2% per jaar 
- Vraaggerichte organisatie, versterking van de po-

sitie van de zorgvrager 
- Invoering ziektekostenverzekering volgens IZA

model 
- Flexibilisering van zorg 
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Samenvatting in 
actiepunten 

• 100 
6. Vaste Grond bij het beheer van de schepping 
- Verhoging belastingen op milieuvervuilende pro

ducten 
- BTW-verschuiving van arbeidsintensieve naar 

milieuvervuilende diensten 
- Terugdringen C02 door onder meer benzine- en 

kerosineaccijns 
- Afremmen groei autoverkeer door meer open

baar vervoer 
- Strengere regels voor welzijn van dieren en gene

tische manipulatie. 

• 101 
7. Vaste Grond bij de economische en ruimtelijke ont-
wikkeling 
- Streven naar duurzame economische ontwikke

ling door o.a. versterking technologiebeleid 
- Meer aandacht voor MKB 
- Spreiding van act iviteiten en infrastructuur van 

de Randstad naar het noorden en oosten van Ne
derland 

- Voorlopig geen tweede nationale luchthaven 

• 102 
8. Vaste Grond bij het ontwikkelen van talenten 
- Investeren in kwaliteit van het onderwijs 
- Wijziging stelsel studiefinanciering 

• 103 
9. Vaste grond voor het binnenlands bestuur 
- Geloofwaardige en integere overheid 
- Handhaving bijbelse normen in openbare zeden 
- Integratie van minderheden 

• 104 
10. Vaste Grond in het buitenlands beleid 
- Actieve inzet voor godsdienstvrijheid en andere 

mensenrechten 
- Behoud zelfstandige positie in Europa 
- Verhoging budget ontwikkelingssamenwerking 

naar 1% BNP 
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- Samenwerking krijgsmacht in NAVO-verband 

• 105 
11. Vaste Grond voor de overheidsfinanciën 
- Eenvoudiger en groener belastingstelsel 
- Vermindering financieringstekort conform plan-

ning 
- Ruimte voor 7,5 miljard nieuw beleid 
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• 
Het neoliberale denken heerst in de hedendaagse 
politiek. De meeste partijen denken tegenwoordig 
dat 'de markt' het best in staat is de samenleving te 
regelen. 'Meer markt en minder overheid' is hun 
opvatting. Maar wat voor samenleving krijgen we 
als niet de democratisch gelegitimeerde overheid, 
maar een niet controleerbare 'markt' uitmaakt hoe 
het hier gaat? Meer 'markt' betekent meteen min
der democratische rechten voor de bevolking. En 
'de markt' blijkt niet te willen of kunnen zorgen 
voor een eerlijke verdeling van werk en van de op
brengsten daarvan. 'De markt' biedt evenmin 
deugdelijke bescherming voor mens en milieu. Op 
'de markt' geldt het recht van de sterkste. Realise
ren van rechtvaardige verhoudingen in de wereld, 
vergroting van de internationale veiligheid en ga
ranties voor een stabiele vrede passen daar niet bij. 
Juist op deze vitale terreinen toont 'de markt' dag 
in dag uit haar gebreken. Politieke partijen die de 
toekomst van de samenleving willen overlaten aan 
een ongrijpbare, ondemocratische en oncontroleer
bare markt, geven zichzelf daarmee eigenlijk een 
brevet van onvermogen. Toch geeft de overheid 
aan ondernemingen steeds meer vrijheid om te 
doen en laten wat hen goeddunkt. Overheidsbedrij
ven worden of zijn uit handen gegeven: de spoorwe
gen, het busvervoer, de telecommunicatie, de elek
triciteits- en gasvoorziening. Voortgaande privati
sering van overheidstaken verkleint de speelruimte 
en de invloed van de overheid. Onderwijs, sociale 
volkshuisvesting en gezondheidszorg hebben zich 
moeten onderwerpen aan 'marktwerking'. De rege
ling van de sociale zekerheid wordt gaandeweg in 
handen gegeven van particuliere verzekeringsbedrij
ven. Politietaken worden stap voor stap overgeno
men door particuliere bewakings- en beveiligings
diensten. Daarbij draagt de overheid steeds meer 
nationale bevoegdheden over aan de Europese 
Unie, waarin democratische controle ontbreekt en 
de invloed van grote landen en grote concerns over
heerst. 
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Tijd om tegengas te geven 
aan de uitholling van de 
democratie 

De democratie wordt aangetast door het oprukken 
van de 'sorry-democratie'. Hele en halve misstap
pen en blunders van bewindslieden worden tegen
woordig steeds meer afgedaan met het aanbieden 
van excuses, waarna de verantwoordelijke bewinds
lieden ongestoord aanblijven. 
Politiek wordt steeds meer een zaak van professio
nals. Politieke partijen worden steeds kleiner in le
dental maar verdelen steeds meer functies onder el
kaar via 'politieke benoemingen', waarbij naast de 
geboden kwaliteit de politieke kleur een voorname 
rol speelt. Dat geldt voor burgemeestersposten, 
commissariaten van de koningin en posten in be
langrijke adviescolleges. 

Onze tegenvoorstellen 

• 2 • Iedereen is in de eerste plaats verantwoordelijk 
voor eigen leven en geluk. Om ervoor te zorgen dat 
iedereen daarbij gelijke kansen krijgt, dient de sa
menleving zich in haar ontwikkeling te baseren op 
het beschermen en garanderen van de menselijke 
waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en 
de solidariteit tussen mensen. 
Het toelaten dat (groepen) mensen in een achterge
stelde positie verkeren is daarmee in strijd. De over
heid moet daarom de emancipatie van achtergestel
de (groepen) mensen daadwerkelijk ondersteunen 
en haar beleid daarop inrichten, met als doel zo 
snel mogelijk te komen tot gelijke kansen voor ie
dereen. 

• Wij willen dat de mensen en niet 'de markt' over 
de toekomst beslissen. In plaats van 'meer markt' 
zeggen wij 'meer democratie'. Daaruit vloeit voort 
dat zaken die tot het algemeen belang behoren en 
die onder democratische controle gebracht kunnen 
worden, daar volgens ons gaandeweg ook daadwer
kelijk onder moeten gebracht worden, in plaats van 
er steeds verder van te worden vervreemd. Dat de 
overheid meer in plaats van minder zeggenschap 
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moet krijgen over de economie, die nu vooral door 
particuliere concerns, banken en grote beleggers 
wordt beheerst. Alleen dán verhinderen we dat het 
economisch belang van enkelen steeds vaker voor 
kan gaan op het algemeen belang en de individuele 
belangen van de overgrote meerderheid van de 
mensen. 

• In plaats van 'meer markt en minder overheid' 
moet de democratische zeggenschap van de bevol
king juist worden uitgebreid. Met name valt te den
ken aan een uitbreiding van de zeggenschap over 
zaken als de woon-, werk- en leefomstandigheden 
van de mensen. 

• Extreem-rechtse en racistische groeperingen 
bedreigen de democratie. Hoewel de democratie 
veel kan hebben blijft ook waakzaamheid nodig. De 
overheid dient direct en hard op te treden tegen 
elke vorm van georganiseerd racisme. Verbieden 
van politieke partijen is een laatste middel. 

• 3 • Wij zijn tegen een verdere uitholling van de 
democratie door overheveling van soevereiniteit 
naar de Europese Unie. Daarom blijft de SP zich 
verzetten tegen deelname van Nederland aan de 
Economische en Monetaire Unie (EMU) op 1 janu
ari 1999. 

• Het bestaande stelsel van evenredige vertegen
woordiging moet gehandhaafd blijven, omdat dat 
het meeste recht doet aan de kiezer. Hervorming 
van het kiesstelsel in de richting van een districten
stelsel vermindert de invloed van de kiezer. Hetzelf
de geldt voor hogere kiesdrempels. 

• Invoering van de mogelijkheid van een correctief 
referendum op landelijk, gemeentelijk en provin
ciaal niveau is een goede zaak. Burgers dienen de 
mogelijkheid te hebben zo'n referendum aan te vra
gen. Te hoge drempels tasten dat recht aan. Daar
naast kan de democratische invloed van de bevol
king vergroot worden door invoering van de moge
lijkheid van een 'volksinitiatief -referendum, waar
in (groepen) mensen, mits voldoende ondersteund, 
het oordeel van de bevolking over specifieke kwes
ties kunnen vragen. 

• Een Tweede Kamer die zichzelf serieus neemt, 
dient de volle verantwoordelijkheid te nemen voor 
de gevolgen van haar besluiten. Meer diepgravende 
parlementaire onderzoeken kunnen daarbij behulp
zaam zijn. De Eerste Kamer, nu vaak getypeerd als 
'Kamer van overdenking', kan worden opgeheven. 
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• Door de hoge vergoedingen die zij krijgen, horen 
leden van de Tweede Kamer bij de bestbetaalde vijf 
procent van Nederland. Het is slecht als politici zo 
goed voor zichzelf zorgen. De vergoedingen kun
nen wat ons betreft gehalveerd worden en vervol
gens gekoppeld aan de ontwikkeling van het mini
mumloon. De vergoedingen kunnen beter recht
streeks aan de partijen worden gegeven in plaats 
van aan individuele kamerleden. Het is dan aan de 
partijen zelf om zorg te dragen voor een passende 
vergoeding voor hun kamerleden. Politici dienen 
voor zichzelf ook geen betere wachtgeldregelingen 
en pensioenvoorzieningen vast te stellen. 

• Er moet strenger toezicht komen op allerlei vor
men van 'machtsbederf: giften, gouden handdruk
ken, vriendjespolitiek, hele of halve corruptie. Hel
dere wetgeving op dit vlak kan preventief werken. 
Zo dient het aannemen van giften door politici en 
ambtenaren verboden te worden. Een duidelijke ge
dragscode voor politieke partijen en Kamerleden is 
gewenst, met onder meer een verbod op partijspon
soring en betaalde bijbanen voor Tweede Kamerle
den. 

• Het stelsel van politieke benoemingen moet ver
dwijnen. Uitgangspunt voor openbare ambten 
hoort te zijn dat de beste vrouw/man het wordt. 
Burgemeesters en commissarissen van de koningin 
moeten rechtstreeks gekozen worden door de be
volking. Ook het staatshoofd dient niet via erfop
volging maar via verkiezingen aangewezen te wor
den. Dat past bij een moderne, democratische 
rechtsstaat. 

• Vervanging van de provincies door kleinere 
regio's met democratisch gekozen besturen kan de 
kwaliteit van de democratie vergroten. Datzelfde 
geldt voor het delegeren van bevoegdheden en mid
delen aan democratisch controleerbare vertegen
woordigingen van mensen in buurten en wijken. 
Verdergaande schaalvergroting van gemeenten is in 
het algemeen niet gewenst. De mening van de be
trokken bewoners moet zwaar meetellen. Wie loka
le democratie serieus neemt, zorgt voor voldoende 
middelen voor de gemeentelijke overheid. Decen
tralisatie van taken zonder decentralisatie van mid
delen is niets anders dan slinkse bezuinigingspoli
tiek. 
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• 4 
De sociaal-economische tweedeling groeit. Rijk
dom hoopt zich op in weinig handen en de intensi
teit van de armoe neemt toe. De verschillen tussen 
mensen met en zonder werk worden groter. Men
sen met werk werken vaak harder dan voor hen ge
zond is. Meer dan een miljoen mensen worden in 
welvaart, welzijn en gezondheid, en daarmee in 
hun waardigheid bedreigd omdat ze geen betaald 
werk krijgen, hoewel ze dat wel willen. Werkloos
heid berooft mensen van de mogelijkheid voor zich
zelf te zorgen en is een van de voornaamste oorza
ken van de toenemende armoede. Het terugtreden 
van de overheid ondermijnt de invloed van de de
mocratie op de economie en daarmee op de werk
gelegenheid. Veeloverheidstaken zijn verzelfstan
digd, geprivatiseerd en geheel afgeschaft, daardoor 
zijn banen verdwenen en is de dienstverlening ver
slechterd. Een structureel werkgelegenheidsbeleid, 
gebaseerd op het principe 'recht op werk' blijft ach
terwege. 

De meest in het oog springende paradox van deze 
tijd is de tegenstelling tussen enerzijds het gegeven 
dat degenen die werk hebben harder moeten wer
ken dan goed voor hen is en er anderzijds 1,5 tot 2 
miljoen mensen zijn die willen werken maar geen 
werk kunnen vinden. Herverdeling van het beschik
bare werk ligt voor de hand. Maar ingrijpen in de 
vrije markt wordt door de meeste politieke partijen 
ontoelaatbaar gevonden. De overheid mist greep 
op de economie en dus ook de werkgelegenheid en 
probeert slechts in de marge een beperkt aantal 
mensen een baan te bezorgen - waarbij niet eens 
een redelijk loon wordt betaald. 

De inkomensverschillen in ons land worden steeds 
groter. Eenderde van de bevolking zag in de afgelo
pen tien jaar zijn koopkracht afnemen (ouderen en 
arbeidsongeschikten het meest). Daarentegen steeg 
voor een kwart van de bevolking in diezelfde tijd 
de koopkracht met 50 procent of meer. Met Groot-

43 

Tijd om tegengas te geven 
aan de groeiende sociaal
economische tweedeling 

Brittannië is Nederland koploper in vergroting van 
inkomensverschillen. We hebben nu zo'n 150.000 
miljonairs en een miljoen huishoudens die leven op 
of onder de armoedegrens (bijstandsniveau). In de 
afgelopen vijf jaar steeg het inkomen van de door
snee directeur met tientallen procenten, terwijl de 
productiemedewerker ternauwernood de inflatie 
kon bijbenen vanwege de sinds jaar en dag straf 
volgehouden loonmatiging voor cao-werknemers. 
De rijkste helft van Nederland bezit 99,8 procent 
van onze totale rijkdom. De armste 10 procent van 
de bevolking heeft gemiddeld een schuld van 
29.000 gulden. De vermogendste 10 procent bezit 
gemiddeld 778.000 gulden. Samen zijn die 10 pro
cent rijken goed voor 60 procent van alle rijkdom. 

Via een premie- en belastingstelsel - waaraan de be
drijven en de hogere inkomens relatief weinig bij
dragen - voorzien we als samenleving sinds jaar en 
dag in de kosten van de sociale zekerheid. Met 
steun van alle grote partijen vindt desalniettemin 
sinds een aantal jaren een sociale kaalslag plaats, 
met verwijzing naar 'eigen verantwoordelijkheid', 
'marktwerking', 'terugdringing van de collectieve 
lasten' en 'de noodzaak van een terugtredende over
heid'. In het kader van de privatisering van de so
ciale zekerheid zijn de oude bedrijfsverenigingen 
vervangen door nieuwe 'uitvoeringsinstellingen' . 
Die moeten vanaf 1999 gaan concurreren met ande
re, particuliere bedrijven bij de uitvoering van de 
sociale zekerheid. Dit alles leidt tot een lastenver
schuiving, geen lastenverlichting. De uiteindelijke 
kosten voor de gemeenschap zijn door deze en an
dere vormen van privatisering zelfs gestegen. Het 
particulier verzekeren van het 'wao-gat' kost, zo be
cijferde de FNV, jaarlijks een half miljard extra. 

Onze tegenvoorstellen 

• 5 
• De overheid dient haar invloed op de economie 
te vergroten om aan iedereen recht op werk te kun-
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nen garanderen. Daar mag een plicht tot werken te
genover staan voor iedereen die daartoe in staat is. 
Werk dat nu blijft liggen omdat het door particulie
re ondernemingen niet (voldoende) winstgevend 
wordt gevonden, dient door de overheid ter hand 
genomen te worden. Een bijdrage in de daarmee sa
menhangende kosten kan en moet uit de winsten 
van het bedrijfsleven komen. Een betere spreiding 
van werkgelegenheid is dringend noodzakelijk. De 
overheid heeft daarin een sturende rol. 

• De overheid kan en moet deelname aan het ar
beidsproces door mensen met een handicap bevor
deren. Daarvoor dient de arbeid in en door het be
drijfsleven meer geschikt gemaakt te worden. Van 
ondernemingen mag worden verlangd dat op korte 
termijn tenminste 3 en gaandeweg 7 procent van de 
werknemers bestaat uit mensen met een handicap. 
Mede daardoor kunnen de wachtlijsten in de socia
le werkvoorziening worden opgeheven en kan alle 
aandacht in deze werkvoorziening gericht worden 
op het bieden van zinvol werk aan mensen die door 
omstandigheden per se niet elders kunnen werken. 
De voortdurende verzwaring van de werkdruk die 
nu plaatsvindt in de sociale werkvoorziening, gaat 
in tegen de oorspronkelijke doelstelling. 

• De bescherming van werknemers moet worden 
uitgebreid. Dat kan door verlaging van de te hoge 
werkdruk, vergroting van de veiligheid op de werk
vloer, preventieve maatregelen ten behoeve van be
scherming tegen beroepsziekten en een onafhanke
lijke controle door los van de bedrijven staande 
Arbo-diensten. Er dient een halt te worden toege
roepen aan de doorgeschoten flexibilisering, die 
met de pleidooien voor 'employability' en invoe
ring van prestatieloon nog een stap verder dreigt te 
gaan naar een 'alles voor de baas en de baas voor al
les' -situatie. Winkeltijden dienen tot een redelijk ni
veau te worden teruggebracht. Uitzendarbeid is een 
vorm van gelegaliseerde koppelbazerij en zou ver
boden moeten worden. Zolang dat niet het geval is, 
moet uitzendarbeid tenminste met cao-lonen be
loond te worden in ieder geval strenger geregeld 
worden en moet de opmars van 'tijdelijke arbeid' 
worden gekeerd. Arbeidsbemiddeling als zodanig 
dient weer een overheidsactiviteit te worden. 

• Bij een eerlijke en effectieve werkgelegenheids
politiek past verdergaande arbeidstijdverkorting 
met behoud van loon, vervroegde (deel-)pensione
ring, het recht op werken in deeltijd en op ouder
schaps-, zorg- en studieverlof. Er moet meer ruim
te komen voor mensen die met behoud van uitke
ring vrijwilligerswerk doen. Dit vrijwilligerswerk 
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mag niet concurreren met betaald werk. Vrijwilli
gerswerk moet worden gewaardeerd in plaats van 
gefrustreerd. De overheid dient te bevorderen dat 
in zoveel mogelijk sectoren cao's worden afgeslo
ten. De algemeen-verbindendverklaring van cao's 
dient in stand te blijven. 

• 6 • Aantasting van het minimumloon (ook via tijde-
lijke ontheffingen en gesubsidieerde arbeid) is on
aanvaardbaar. Het leidt tot het ontstaan van een 
klasse van 'working poar' - mensen die wel werken, 
maar niet voldoende verdienen om boven de ar
moedegrens uit te komen. Verslechtering van hier 
geldende arbeidsvoorwaarden om met andere lan
den te concurreren, is een heilloze weg. Verstandi
ger is het om in te zetten op verdere ontwikkeling 
van mens- en milieuvriendelijke technologie, ver
nieuwing van producten en productieprocessen, en 
beter management. Daarnaast dienen werkgevers 
verplicht te worden veel meer aan scholing van 
werknemers te doen. 

• Over de hele linie moet er een eerlijker spreiding 
van inkomens bewerkstelligd worden. Op dit mo
ment is het inkomen van de president-directeur 
van een grote onderneming pakweg 50 of 100 keer 
hoger dan het minimumloon. Er zou gestreefd 
moeten worden naar een redelijker verhouding tus
sen minimum- en maximuminkomens. Op termijn 
zou het uitgangspunt moeten zijn dat het laagste in
komen ten minste eenderde van het hoogste inko
men is. Met verlaging van de hogere inkomens kan 
verhoging van de lagere inkomens worden gefinan
cierd. 

• Verkleining van de inkomensverschillen kan ook 
bereikt worden door structurele verhoging van het 
wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde 
uitkeringen. Volgens verschillende onderzoeken is 
een sociale minimumuitkering ten minste 300 gul
den per maand te laag. Dat tekort is onaanvaard
baar en dient daarom in de komende kabinetsperio
de aangevuld te worden. Dat kan door in de ko
mende vier jaar een structurele verhoging van 20 
procent door te voeren, eventueel in vier jaarschij
ven van 5 procent. Daarnaast dient de koppeling 
van het minimumloon en de sociale uitkeringen 
aan de loonontwikkeling in stand te blijven. Dat is 
beter dan een ingewikkeld, betuttelend en vernede
rend stelsel van allerhande armoederegelingen, 
waarbij armoede als een individueel probleem 
wordt gezien in plaats van als collectieve schande. 
Banenpoolers en 'Melketiers' dienen een normaal 
arbeidscontract met een normaal loon te krijgen. 
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Afgedwongen loonsverlaging voor oudere werkne
mers onder de dekmantel van 'demotie' is onaan
vaardbaar. 

• 7 • Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, 
moeten niet de rechten worden beperkt, maar de 
noodzaak om een beroep te doen op een sociale uit
kering. Dat kan door het scheppen van meer werk, 
door betere verdeling van het beschikbare werk en 
door het tegengaan en waar mogelijk voorkomen 
van arbeidsongeschiktheid. 

• De doorgevoerde verslechteringen in werkloos
heids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen dienen 
teruggedraaid te worden. De uitkeringen wegens 
werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid die
nen te worden verhoogd tot 80 procent van het 
laatstverdiende loon en dienen welvaartsvast te zijn. 

• Er dient een fonds opgericht te worden, gevoed 
door de overheid en werkgevers, waaruit voor de 
werknemers die bij een faillissement ontslagen wor
den, een sociaal plan kan worden gefinancierd. 
Sterfhuis-constructies als bij DAF, OGEM en Fok
ker dienen bij wet onmogelijk gemaakt te worden. 

• Een beroep op sociale voorzieningen (bijvoor
beeld in het kader van de Bijstandswet of de Wet 
Voorzieningen Gehandicapten) moet overal in het 
land tot gelijke resultaten leiden en niet tot wille
keurige verschillen en rechtsongelijkheid. Daarom 
moeten er weer landelijke normen komen in alle 
uitkerings- en kwijtscheldingsregelingen. Regelin
gen dienen dusdanig te worden aangepast dat men
sen niet in een 'armoedeval' belanden. Er moet 
geen sollicitatieverplichting in de Bijstandswet zijn 
voor alleenstaande ouders met kinderen beneden 
de 16 jaar. De oude vrijlatingsbepalingen in de Bij
standswet dienen te worden heringevoerd. 

• Bijzondere bijstand is hooguit een 'second best'
oplossing. In beginsel moet de bijstandsuitkering 
hoog genoeg zijn om ook bijzondere kosten te kun
nen betalen. Het moet afgelopen zijn met het onno
dig inbreuk maken op de privacy van mensen met 
een uitkering. Girogluren, kliklijnen en andere vor
men van overheids-wangedrag dienen onmiddellijk 
en overal stopgezet te worden. Mensen met een uit
kering dienen meer inspraak te krijgen over de wij
ze waarop er met hen wordt omgegaan. 

• De AOW moet welvaartsvast blijven en er mag 
geen verhoging komen van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Om de AOW in de toekomst betaalbaar te 
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houden is het verstandig om ook over de tweede en 
derde inkomensschijf premie te heffen. De nieuwe 
Nabestaandenwet dient ingrijpend te worden verbe
terd. Voor bestaande gevallen dient de inkomens
achteruitgang in ieder geval ongedaan gemaakt te 
worden. 
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• 8 • Rijke mensen leven gemiddeld drieëneenhalf jaar 
langer dan mensen met weinig geld en ze leven 
twaalf jaar langer gezond. Uit onderzoek blijkt dat 
dit 'gezondheidsgat' groeit. De huidige gezond
heidszorg draagt niet bij aan het terugdringen van 
deze sociaal-economische gezondheidsverschillen. 
Integendeel. Mensen met weinig geld worden 
slachtoffer van de afbraak van de zorg: ze moeten 
meer betalen via eigen bijdragen en eigen risico's, 
ze krijgen te maken met langere wachtlijsten of 
minder zorg. Voor mensen met hogere inkomens 
komen steeds meer mogelijkheden via aanvullende 
verzekeringen en private zorg: wachtlijstbemidde
ling, particuliere verpleeghuizen, privé-klinieken, 
viersterrenafdelingen in ziekenhuizen, klassezorg 
in instellingen. Werkgevers verzekeren zich in toe
nemende mate voor goede zorg voor hun werkne
mers via collectieve contracten, inclusief voorrangs
zorg. 

Onze tegenvoorstellen 

• 9 • Volgens ons moeten alle beleidsmaatregelen 
voortaan vooraf getoetst worden op hun effecten 
op de gezondheid voor de bevolking en de sociaal
economische gezondheidsverschillen. Om deze ver
schillen te verkleinen moet er gekozen worden voor 
verhoging van de te lage inkomens, betere sociale 
zekerheid, goede en gezonde huisvesting, meer en 
veiliger werk, beter en toegankelijker onderwijs. 

• Tweedeling in de toegang tot en de kwaliteit van 
de zorg moet bestreden worden. Dat kan alleen met 
een op solidariteit gebaseerde gezondheidszorg. 
Met gelijke toegang tot adequate zorg, zonder 
financiële drempels en ingewikkelde regels, met in
dicatiestelling op grond van werkelijke behoeften 
en met aanvaardbare wachttijden. Mogelijkheden 
voor bepaalde groepen om voor te dringen op de 
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Tijd om tegengas te geven 
aan het ontstaan van twee 
soorten gezondheid en 
gezondheidszorg 

wachtlijst worden niet toegestaan, tenzij er medi
sche gronden voor zijn. 

• Het beschikbare budget voor zorg moet jaarlijks 
met minimaal 2,6 procent worden verruimd. De 
doelmatigheid kan omhoog door beperking van de 
bureaucratie, beter kwaliteitsbeleid, nauwgezet on
derzoek naar effectiviteit van medisch handelen en 
invoering van meer protocollen en standaarden. 

• Een nationale volksverzekering, gebaseerd op 
solidariteit, betekent dat iedereen de zorg kan krij
gen die nodig is en de kosten naar draagkracht wor
den verdeeld. In afwachting van een dergelijke 
principiële stelselwijziging moeten wachtgelders, 
alimentatiegerechtigden, kleine zelfstandigen en 
studenten onder het ziekenfonds (blijven) vallen. 
Dat kan door de loongrens van het ziekenfonds te 
vervangen door een inkomensgrens. Ook mensen 
die nu vallen onder de WTZ (Wet Toegang Ziekte
kosten) en ambtenaren dienen onder het zieken
fonds te vallen. Het onderscheid tussen AWBZ en 
ziekenfonds (het zogenaamde eerste en tweede 
compartiment) dient te verdwijnen. Alle noodzake
lijke zorg, waaronder tandzorg en werkzame fysio
therapie, horen opgenomen te zijn in de basis-ziek
tekostenverzekering. 

• Eigen bijdragen en nominale premies doorbre
ken het uitgangspunt van solidariteit in de gezond
heidszorg. Bovendien veroorzaken ze een hoop bu
reaucratie en dus geldverspilling. Daarom moeten 
ze worden afgeschaft. 

• Marktwerking in de gezondheidszorg bevoor
deelt de mensen met hogere inkomens en werkt de 
tweedeling in de hand. Zorgverlening uit winstbe
jag is niet gewenst in de zorg. Bovendien draagt het 
bij aan een versnippering van de zorg, is het ondoel
matig en zijn de totale kosten hoger. 

• De thuiszorg dient een collectieve voorziening te 
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blijven. Particuliere initiatieven moeten uit deze 
sector worden geweerd. Zolang ze nog bestaan, die
nen ze onderworpen te zijn aan dezelfde regels als 
reguliere instellingen (toepassing cao-thuiszorg, ac
ceptatieplicht, kwaliteit). 

• De ontwikkeling van sociale ziekenfondsen naar 
commerciële verzekeraars moet worden gestopt, 
respectievelijk worden teruggedraaid. In plaats van 
landelijk werkende, concurrerende ziekenfondsen 
dient de zorgverzekering uitgevoerd te worden 
door regionaal werkende ziekenfondsen. 

• Geneesmiddelen die werkzaam zijn, bijdragen 
aan de kwaliteit van leven en meerwaarde hebben, 
dienen (weer) te worden opgenomen in het pakket. 
De macht van de farmaceutische industrie dient in
geperkt te worden door uitbreiding van het toe
zicht en verscherping van de regelgeving. Medicij
nenverkoop moet door apotheken gebeuren en niet 
in supermarkten of door postorderbedrijven dan 
wel via Internet. Met name de apotheek kan een be
langrijke rol spelen bij de bewaking van medicijnen
gebruik en dergelijke. Het gigantische reclamebud
get moet worden aangepakt door een verbod op ge
neesmiddelenreclame en beïnvloeding van het 
voorschrijfgedrag van artsen. 

• 10 
• Werkers in de zorg zouden allemaal in loon-
dienst moeten zijn. Er moet iets gedaan worden 
aan de volstrekt ongefundeerde inkomensscheef
groei in deze sector. De arbeidsvoorwaarden voor 
met name verplegenden en verzorgenden dienen 
verbeterd te worden. Speciale aandacht verdient de 
rechtspositie van alfahulpen, die nu ver onder de 
maat is. 

• In verband met de vergrijzing moeten verpleging 
en verzorging worden versterkt: met name valt 
daarbij te denken aan de ouderenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg, zorg voor gehandicapten en chro
nisch zieken. Er moet een versterking komen van 
de thuiszorg ten behoeve van dementerende oude
ren, gehandicapten en chronisch zieken. Voor ou
deren die het thuis niet meer redden, dienen vol
doende plaatsen in goed uitgeruste verzorgings- en 
verpleeghuizen beschikbaar te zijn. Zak- en kleed
geld voor mensen in alle AWBZ-instellingen moet 
aangepast worden aan de eisen van deze tijd, dus 
verhoogd worden. In AWBZ-instellingen moet 
meer aandacht komen voor de privacyrechten (ka
merdeling, dossiervorming e.d.). 
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• 11 • In de opleidingen van artsen en verplegenden 
dient meer aandacht te komen voor stervensbegelei
ding. In de zorgverlening zelf dienen daarvoor be
duidend meer ruimte en mogelijkheden te komen 
dan nu het geval is. 

• Verschuiving van zorg in instellingen naar zorg 
thuis is prima, maar dan moet de kwaliteit van de 
voorzieningen thuis wel gegarandeerd zijn. Het 
budget voor de thuiszorg dient per jaar met ten 
minste vijf procent te groeien. Mensen die familie, 
vrienden of buren verzorgen verdienen meer onder
steuning, bijvoorbeeld door tegemoetkoming in ex
tra kosten en meer mogelijkheden om zorgverlof te 
nemen. 

• De voorzieningen voor mensen met een handi
cap moeten verbeterd worden. De door de WVG 
ontstane wildgroei en rechtsongelijkheid moeten 
verdwijnen. 

• De wachttijden voor het RIAGG zijn ontoelaat
baar lang en moeten drastisch worden verkort. Psy
chiatrische patiënten moeten voldoende inkomsten 
hebben en een garantie op voldoende zorg en bege
leiding thuis om weer te kunnen integreren in de 
samenleving. 

• De overheid dient ervoor te zorgen dat aan nie
mand de noodzakelijke medische hulp onthouden 
wordt, ook niet aan mensen die geen wettige ver
blijfstitel hebben maar feitelijk wel in Nederland 
wonen. 

• De positie van huisartsen en andere werkers in 
de gezondheidszorg waarmee mensen in eerste in
stantie in contact komen, dient te worden ver
sterkt. Er moeten meer huisartsen komen, zodat de 
praktijken kunnen worden verkleind en er meer 
aandacht aan de patiënt kan worden besteed. Zo 
kan ook onnodig beroep op specialistische hulp 
worden voorkomen. 

• Kleine (streek-)ziekenhuizen dienen zoveel mo
gelijk open gehouden te worden. Met megagezond
heidsfabrieken is de gezondheidszorg niet gediend. 
Mensen hebben immers behoefte aan kleinschalige 
voorzieningen, toegankelijk en dicht bij huis. In 
plaats van concurrentie moet er een betere regiona
le samenwerking komen. De positie van de patiën
tenverenigingen moet worden verstevigd. 

• 12 • Nieuwe technieken maken steeds meer mogelijk, 
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van prenatale diagnostiek tot genetische manipula
tie. Maar alles wat mogelijk is, is nog lang niet wen
selijk. Toetssteen in deze complexe materie moet 
zijn dat menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteit voorop staan en niet de verlangens 
van 'de economie' of'de kosten voor de overheid'. 
Voorzover gebruik van deze nieuwe technieken toe
gelaten wordt, mag er nooit sprake zijn van enige 
vorm van drang, laat staan dwang. Dat geldt ook 
voor euthanasie of abortus. Onder geen beding mo
gen deze zaken tot een 'vanzelfsprekendheid' wor
den. 

• Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet 
er een nationaal preventieprogramma worden op
gezet. De preventieve jeugdgezondheidszorg moet 
worden gewaarborgd. Daarbij is het verstandig de 
jeugdzorg voor nul- tot vierjarigen en van vier- tot 
twaalfjarigen in elkaar te passen, met een gegaran
deerd basispakket, waaronder periodieke onderzoe
ken. De toegangsbijdrage voor de jeugdgezond
heidszorg moet verdwijnen. De preventieve zorg 
voor ouderen moet worden uitgebreid. Het bevol
kingsonderzoek op borstkanker moet gratis toegan
kelijk zijn, ook voor vrouwen boven de 75 jaar. In 
het algemeen dient de preventieve zorg te worden 
uitgebreid met specifieke aandacht voor de risi
cogroepen en het verhogen van het bereik van pre
ventieprogramma's. 

• Preventie op de werkplek kan veel ellende voor
komen. Het werk moet aangepast worden aan de 
mensen en niet omgekeerd. Dat betekent onder an
dere dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen verme
den moet worden. Dat kan het beste door deze stof
fen, waar mogelijk, te verbieden en te vervangen 
door minder schadelijke of - nog beter - ongevaar
lijke stoffen. De bedrijfsgezondheidszorg moet 
worden georganiseerd via onafhankelijke regionale 
arbodiensten. Erkenning en centrale registratie 
van beroepsziekten (zoals asbestkanker en de 'schil
dersziekte' OPS) en een collectieve regeling van 
schadevergoeding ten gevolge van beroepsziekten is 
nodig. 

• 13 • Terugdringen van het gebruik van alcohol, tabak 
en drugs is van groot belang ter voorkoming van 
ernstige gezondheidsschade en sociale ellende. De 
verkoop van tabak moet beperkt worden tot speci
aalzaken. Sigarettenautomaten dienen te verdwij
nen. De verkoop van softdrugs dient in ieder geval 
ruim uit de buurt van scholen gehouden te wor
den. De leeftijd van personen die alcohol of drugs 
kopen moet gecontroleerd kunnen worden. Er 
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moet een verbod komen op reclame voor alcohol 
en tabak en sponsoring door tabaks- en alcoholfa
brikanten. De werking van de Tabakswet zou moe
ten worden uitgebreid tot alle publiekstoegankelij 
ke instellingen en bedrijven. Het recht op een rook
vrije werkplek dient in de arbowet te worden opge
nomen. De verkoop van softdrugs door coffee
shops moet strenger gereglementeerd en gecontro
leerd worden. Export van (soft)drugs naar het bui
tenland moet verboden worden. Als mensen van 
buiten Nederland softdrugs willen gebruiken moe
ten zij hetzelfde behandeld worden als Nederlan
ders die dat doen. Hier moet gelden: 'gelijke mon
niken gelijke kappen'. 

• De voorlichting inzake de schadelijke gevolgen 
van tabak, alcohol en drugs dient te worden uitge
breid. Al vroeg in het basisonderwijs moet begon
nen worden met projecten om het gebruik van deze 
producten te ontmoedigen. Gebruik van hard
drugs, zoals heroïne, cocaïne en XTC moet worden 
tegengegaan. Er moet voorkomen worden dat hard
drugs een gedoogstatus krijgen. Omdat gebruik van 
harddrugs kan leiden tot ernstige gezondheidsscha
de, moeten drugshandelaren aansprakelijk gesteld 
worden voor de door hen aangerichte ellende. 
Daarom passen hier, naast gevangenisstraffen, ook 
zware financiële straffen. Criminele verslaafden 
moeten voor de keus worden gesteld tussen gevan
genisstraf of afkicken, gekoppeld aan goede begelei
ding, opvang en nazorg, waarbij het bieden van 
huisvesting, scholing en werk het belangrijkste is. 
Andere verslaafden dienen meer afkick- en resocia
lisatiekansen te krijgen. De wachtlijsten voor afkick
centra dienen te verdwijnen door uitbreiding van 
de capaciteit. Gokverslaving dient tegengegaan te 
worden. Voor gokautomaten dient de 2-0-0-optie 
te gelden: maximaal twee automaten in cafés, nul 
automaten in cafetaria's, buurthuizen en sportkan
tines. Krasloten moeten verdwijnen. Ongebreidelde 
uitbreiding van loterijen moet worden tegengegaan. 
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• 14 
• Tussen 1980 en 1995 stegen de h uren met 84 pro
cent terwijl de inflatie slechts 40 procent bedroeg. 
In Europa geldt Nederland nu als een van de koplo
pers op het punt van woonlasten. Er is sprake van 
een groeiende tweedeling in de volkshuisvesting, 
die bevorderd wordt door het regeringsbeleid. Via 
hypotheekrenteaftrek subsidieert de overheid eigen
woningbezitters jaarlijks met 12 miljard gulden. 
Hoe hoger de hypotheek en het inkomen, hoe meer 
de woningbezitter profiteert. Aan huursubsidie 
keert diezelfde overheid slechts 2,5 tot 3 miljard 
gulden uit. 
Pakweg 700 woningcorporaties beheren 2,4 mil
joen woningen die honderden miljarden waard 
zijn. Dat geld is opgebracht door de samenleving in 
het algemeen en de huurders in het bijzonder. De 
zeggenschap van huurders en overheden over het 
beleid van de corporaties is echter de laatste jaren 
systematisch verminderd. Woningcorporaties ver
worden steeds meer tot particuliere woningbedrij
ven die een aantrekkelijk financieel resultaat voor
rang geven boven hun sociale volkshuisvestingstaak. 
Onder druk van steeds hogere huren hebben de 
laatste jaren honderdduizenden mensen een wo
ning gekocht. De banken hebben hierbij met graag
te hypotheken verstrekt tot over de grens van wat 
verantwoord is. Een toekomstige renteverhoging 
kan heel veel woningbezitters in onoverkomelijke 
problemen brengen. Het aantal huisuitzettingen is 
alarmerend, evenals het aantal daklozen. 

Onze tegenvoorstellen 

• 15 
• Volgens ons moet het recht op fatsoenlijke huis
vesting door de overheid worden gegarandeerd. 
Dat vereist meer betaalbare huur- en koopwonin
gen. Er is grote behoefte aan geschikte woonruimte 
voor ouderen. Voor jongeren moet er meer passen
de en betaalbare kamerhuisvesting komen. Om 
bouwen betaalbaar te maken moet grondspeculatie 
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worden tegengegaan bijvoorbeeld door het hante
ren van vaste grondprijzen. De macht van bouwbe
drijven en projectontwikkelaars moet verkleind 
worden, het toezicht op woningcorporaties ver
groot en huisjesmelkerij en commerciële pensions 
sterk aan banden gelegd. Om betaalbaarder te kun
nen bouwen moet wettelijk geregeld worden dat de 
overheid grond kan onteigenen tegen de gebruiks
waarde. 

• Er dient een wettelijke maximale woonquote te 
worden vastgesteld. Huishoudens met een minimu
minkomen hoeven maximaal 10 procent van hun 
bruto-inkomen te bèsteden aan woonkosten. Voor 
huishoudens met een modaal inkomen geldt als 
maximale woonkostenquote 17 procent. Het auto
matisme van de jaarlijkse huurverhoging moet wor
den stopgezet. In de komende jaren moet gelden: 
'nul is genoeg'. De redelijkheid en noodzaak van 
een eventuele huurverhoging dienen voortaan door 
de verhuurder aangetoond te worden, in plaats van 
het huidige stelsel waarin de huurder de onjuist
heid van de verhoging moet bewijzen en daarin zel
den slaagt door de beperkingen in de huurprijzen
wetgeving. 

• Er dient paal en perk te worden gesteld aan de 
stijging van gemeentelijke woonlasten. In principe 
is nationale belastingheffing naar inkomen en ver
mogen eerlijker en dus te prefereren boven lokale 
belastingheffing, waarbij dat criterium niet geldt. 

• De overheid dient meer inzicht in en toezicht op 
de verdeling van de beschikbare woningvoorraad te 
krijgen. Woonruimteverdeling mag niet alleen wor
den overgelaten aan bedrijven en instanties die de 
eigen winst belangrijker achten dan de realisering 
van het recht op woonruimte voor iedereen. Wo
ningstichtingen moeten weer woningbouwvereni
gingen worden en er moet beter toezicht komen 
van huurders op de besturen. 
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• De huidige regeling van hypotheekrenteaftrek 
dient ingrijpend te worden gewijzigd, omdat ze 
mensen met hoge inkomens bevoordeelt boven 
mensen met lagere inkomens. Het omgekeerde is 
wenselijk: hoe lager het inkomen, hoe meer recht 
op hypotheekrenteaftrek. Hypotheekrente-aftrek 
boven 300.000 gulden dient niet langer te worden 
toegestaan. Verder dient die aftrek te geschieden te
gen het tarief van de eerste belastingschijf. Daar
door wordt voorkomen dat rijke mensen extra pro
fiteren van deze regeling. Voor tweede en volgende 
huizen moet deze aftrek helemaal afgeschaft wor
den. 

• Er moet meer geld gestoken worden in de stads
vernieuwing, zowel in het onderhoud en opknap
pen van woningen als in de woonomgeving en 
voorzieningen. Dat is beter dan zogenaamd 'gediffe
rentieerd bouwen', wat in de praktijk veelal neer
komt op sloop van goedkope woningen en nieuw
bouw van dure woningen. De exclusiviteit van villa
wijken leidt tot ongewenste afscheiding en dient 
derhalve te worden doorbroken, bijvoorbeeld door 
de bouw van goedkopere woningen in deze wijken. 

50 SP: 15 

~ 

( 

I 
( 

~ 

t 
r 
s 
v 
v 
c 
I 
t 
r 
t 
t 
c 
t
e 

v 
s , , 
t 
C 
f. 
h 
s 
v 
s 
t-
t, 
[ 

v 

5 



• 16 
In de moderne samenleving wordt van alles en nog 
wat geproduceerd zonder dat er rekening gehouden 
wordt met de gevolgen voor het milieu. Op de vrije 
markt blijkt het milieu keer op keer slachtoffer van 
de drang naar winstmaximalisatie. Producenten la
ten zich slechts leiden door particuliere winstver
wachtingen en niet door de mogelijke milieuscha
de die hun productie oplevert. 
Het is tegenwoordig mode om de leefstijl van de 
consument aan te wijzen als hoofdoorzaak van de 
vervuiling en afvalgroei. Vandaar de stelling: 'Een 
beter milieu begint bij jezelf. Dat is onzin. Consu
menten produceren geen afval, maar houden het 
slechts over. Een ecotax staat voor een benadering 
van het milieuprobleem aan het einde, in plaats 
van aan het begin van de vervuilingspijplijn. Dat is 
onverstandig, omdat brongerichte aanpak beter is. 
Ecotax pakt per saldo ook oneerlijk uit, omdat deze 
belasting het zwaarst drukt op de mensen met het 
minste geld. Dat laat onverlet dat ook consumen
ten een serieuze eigen verantwoordelijkheid heb
ben in de strijd tegen de vervuiling van het milieu 
door verkeerde producten en productieprocessen. 
Maar milieuvervuiling begint doorgaans in de pro
ductiefase. 

Nederland raakt overvol met auto's en wegen, ter
wijl het openbaar vervoer steeds verder geprivati
seerd wordt. Gaandeweg neemt ook op dit terrein 
'de markt' de taken van de overheid over. Dat leidt 
tot steeds meer auto's, beton en files en steeds min
der vrijheid voor mensen met weinig geld om zich 
fatsoenlijk te kunnen verplaatsen. Wie genoeg geld 
heeft, vliegt of treint in no time naar allerlei be
stemmingen. Wie dat niet heeft, moet steeds langer 
wachten op de bus naar het winkelcentrum, de 
school, het bejaardenhuis ofhet naastgelegen dorp. 
Nederland telt Nederland 5,8 miljoen personenau
to's en dat worden er in snel tempo nog veel meer. 
Daarbovenop komt nog een geweldig groeiende 
vloot aan vrachtauto's en bestelauto's. Alle campag-
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nes van autofabrikanten zijn erop gericht dit indi
viduele vervoer nog verder uit te breiden. Dat is 
goed voor hun winst, maar uitermate schadelijk 
voor ons milieu en onze veiligheid. 

Onze tegenvoorstellen 

• 17 
• Een beter milieu begint bij het beter reguleren en 
controleren van wat geproduceerd mag worden, 
onder welke voorwaarden en strikte hantering van 
het principe: de vervuiler betaalt. Producten en pro
cédés waarvan te verwachten valt dat zij ten opzich
te van het maatschappelijk nut een onevenredig 
zware belasting vormen voor mens en milieu, die
nen verboden te worden. Het gebruik van gevaarlij
ke oplosmiddelen in verf, lijm en andere producten 
moet verboden worden, evenals gevaarlijke hout
verduurzamingsmiddelen en schadelijke stoffen in 
wasmiddelen. Bij nieuwe investeringen van bedrij
ven moet als regel verplicht worden gesteld de 
meest milieuvriendelijke productiemethoden toe te 
passen. Productie van gevaarlijke stoffen dient zo
veel mogelijk beperkt te worden. Voorzover ze 
toch nodig en nuttig zijn, dient het vervoer van 
gevaarlijke stoffen beperkt te worden door produc
tie en verwerking zo dicht mogelijk bij elkaar te 
brengen. 

• Wie de afvalbergen wil verkleinen, moet de pro
ducenten aansprakelijk stellen voor de milieugevol
gen van hun producten als die afval geworden zijn. 
De afvalinzameling en -verwerking moet uit han
den blijven van bedrijven die belang hebben bij zo
veel mogelijk afval in plaats van zo weinig mogelijk. 
De overheid dient daarom afvalinzameling en -ver
werking onder haar te hoede te hebben. Alleen dán 
kan duurzame productie en recycling daadwerke
lijk bevorderd worden. Opeenvolgende milieu
schandalen, van EMK/Uniser via Booy Clean en 
Zegwaard naar TCR, laten zien dat particulier on
dernemersdom en verantwoord omspringen met 
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vaak levensgevaarlijk afval niet samengaan. De kos
ten waarmee de samenleving is opgezadeld door ge
sjacher met afval, zijn onvoorstelbaar hoog. In- en 
export van chemisch afval, ook binnen de Europese 
Unie, dient verboden te zijn. 

• Er moet een nationaal asbestverwijderingsplan 
komen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan groot
schalige woningprojecten en utiliteitsbouw. 

• Bedrijven moeten verplicht worden een stoffen
boekhouding bij te houden, die gecontroleerd 
wordt door milieuaccountants. De controle op de 
naleving van milieuwetgeving moet drastisch ver
scherpt worden. Daarvoor is uitbreiding van de be
voegdheden van arbeidsinspectie en milieupolitie 
nodig. Straffen voor milieucriminaliteit moeten 
een directe relatie hebben met de aangerichte scha
de. 

• De overheid dient duurzaam energiegebruik te 
bevorderen, met name in de productie. Daar vindt 
nu de grootste verspilling plaats. Goedkope energie 
leveren aan grootverbruikers is contraproductief. 
Aan kernenergie heeft Nederland geen behoefte 
vanwege de ermee samenhangende gevaren, met 
name wat betreft het nucleaire afval. Er moet meer 
aandacht komen voor stimulering van alternatieve 
energiebronnen zoals water en wind. 

• 18 
• Delen van de agrarische sector hebben zich ont
wikkeld tot grootschalige industriële bedrijven 
waardoor van harmonie tussen natuur en bedrijf 
geen sprake meer is. Daarin dient verandering te 
komen. De veestapel moet worden ingekrompen, 
onder meer om de ammoniakuitstoot en het mesto
verschot te beperken en de kans op verspreiding 
van ziekten te verminderen. Aan de gedupeerde 
boeren moet een goede saneringsregeling worden 
geboden zodat zij de mogelijkheid krijgen om te 
schakelen naar bijvoorbeeld ecologische landbouw 
ofbosbouw. De almacht van banken en veevoeder
producenten in de landbouw dient verminderd te 
worden. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 
de akkerbouw moet worden beperkt. Ecologische 
landbouw verdient ruime steun van de overheid 
omdat deze wijze van voedselproductie beter is 
voor mens, dier en milieu en daarmee op termijn 
goedkoper. Genetische manipulatie in akkerbouw 
en veeteelt dient veel strenger dan nu gereglemen
teerd te worden en uit handen te worden genomen 
en gehouden van op particuliere winst gerichte con
cerns. Uitgangspunt bij genetische manipulatie 
dient het 'nee, tenzij' -principe te zijn: slechts en al-
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leen dan toelaatbaar als aanwijsbare en niet te mis
sen voordelen voor de mens en de samenleving er 
het gevolg van zijn. Octrooirechten op levende we
zens moet onmogelijk gemaakt worden. 

• Het dierenwelzijn dient veel beter beschermd te 
worden. De bio-industrie loopt steeds meer uit de 
hand en moet met kracht worden teruggedrongen. 
De huisvesting van mestvarkens, kalveren en kip
pen moet worden verbeterd. Dierproeven kunnen 
alleen plaatsvinden wanneer er sprake is van groot 
maatschappelijk nut, er geen alternatieven voorhan
den zijn en wanneer ze plaatsvinden onder strenge 
controle. Transport van dieren moet aan strengere 
regels worden gebonden. De bontindustrie moet af
gebouwd worden, de plezierjacht afgeschaft. De 
kroondomeinen mogen niet dienen als schiettent 
voor de elite, maar moeten toegankelijk natuurge
bied worden voor iedereen. De wildstand moet ge
reguleerd worden door beroepskrachten en niet 
door schietgrage hobby jagers. In de visserij moet 
een verbod komen op drijf- en wasnetten en boom
korvisserij voor uitwaterende sluizen. Handel in 
zeldzame en uitheemse diersoorten moet verboden 
worden. 

• 19 
• We moeten het openbaar vervoer stimuleren in 
plaats van privatiseren. Er moet een fijnmazig en 
goedkoop - zo mogelijk zelfs gratis toegankelijk -
openbaar vervoer gerealiseerd worden, ook in de 
minder dichtbevolkte delen van het land. Integratie 
van trein, bus, metro, tram, taxi en andere vormen 
van vervoer draagt daaraan bij. Dat geldt ook voor 
het ontwikkelen van nieuwe vormen van combina
ties van collectief en individueel vervoer. Een opti
maal vervoersysteem voor mensen met een handi
cap hoort daarbij. 
Wie vervuiling door particulier verkeer wil tegen
gaan, moet autofabrikanten financieel medeverant
woordelijk maken voor de milieuschade en de an
dere schade die aangericht wordt door hun produc
ten. 

• Behoud en uitbreiding van een echt goed open
baar-vervoernet is heel wat beter dan miljarden gul
dens steken in steeds meer duur asfalt en weinig ef
fectieve megaprojecten als Hogesnelheidslijn en 
Betuwelijn. Een goed en goedkoper alternatief voor 
een compleet nieuwe HSL is flitstreinen over (ver
beterd) bestaand spoor te laten rijden. Dat scheelt 
de treinreiziger naar Parijs een paar minuten en de 
overheid een paar miljard. De Betuwelijn moeten 
we figuurlijk en letterlijk 'laten varen'. Er is geen be
hoefte aan een ijzeren Betuwelijn, wanneer we 
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doordacht gebruikmaken van de Nederlandse vaar
wegen en binnenscheepvaartvloot. Geld dat vrij
komt door het niet uitvoeren van deze mega-pro
jecten kan veel effectiever geïnvesteerd worden in 
verbetering van het binnenlandse spoor- en busnet. 

• Het aantal noodzakelijke verkeersbewegingen 
kan beperkt worden door wonen, werken, winkelen 
en recreëren dichter bij elkaar te brengen. Verdere 
expansie van de Rotterdamse haven en Schiphol is 
niet wenselijk, gezien de gevolgen voor mens en mi
lieu. Het aantal vliegbewegingen dient sterk te wor
den teruggedrongen. Momenteel subsidieert de 
overheid direct en indirect de luchtvaart, onder 
meer door geen accijns te heffen op kerosine en 
door luchthavens op alle mogelijke manieren te be
voordelen (bijvoorbeeld via belastingvrij winke
len). Daaraan moet een einde komen. Vervoer per 
trein in plaats van per vliegtuig dient aangemoe
digd te worden. 

• De huidige omvang en ligging van Schiphol ver
draagt zich niet met het belang van de honderddui
zenden mensen die door de activiteiten op en rond
om de luchthaven in hun recht op rust en gezond
heid ernstig worden geschaad. Schiphol kan zeker 
niet uitbreiden maar dient veeleer in te krimpen, 
o.a. door het vervangen van vliegverkeer door trein
verkeer en het stoppen met subsidiëren van de 
luchtvaart (waarvan met name het bedrijfsleven en 
mensen met hoge inkomens profiteren). Het is ver
der verstandig om goed onderzoek te doen naar 
verplaatsing van de luchtvaartactiviteiten van 
Schiphol naar elders. 

• Regionale luchthavens als Maastricht/Aachen, 
Eindhoven, Zestienhoven en Lelystad moeten niet 
verder worden uitgebreid. Op termijn kunnen ze 
zelfs beter gesloten te worden. Het geld dat dan vrij
komt kan beter in meer milieuvriendelijke vormen 
van transport, over het spoor en het water, geïnves
teerd worden. 

• Er dient grote terughoudendheid betracht te wor
den bij de aanleg van nieuwe wegen. Er moet veel 
nauwkeuriger gekeken worden naar de balans tus
sen maatschappelijk nut en de gevolgen voor mens, 
natuur en milieu. De overheid moet maatregelen 
treffen om de oprukkende 'autowegcultuur' met 
vergadercentra, weidewinkels en pretparken tegen 
te gaan. 

• De fiets en de fietser moeten letterlijk en figuur
lijk ruim baan krijgen in het verkeer. De rijksover
heid dient gemeenten en provincies de noodzakelij-
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ke middelen te verschaffen voor aanleg en onder
houd van een modern en veilig fietspaden-netwerk. 

• De verkeersveiligheid dient een hogere prioriteit 
te krijgen dan nu het geval is. Dat vereist enerzijds 
een scherper toezicht op bijvoorbeeld rijsnelheid, 
rijgedrag en gebruik van middelen die de rijvaardig
heid negatief beïnvloeden. Anderzijds kan er veel 
meer aan preventie gedaan worden, door het terug
brengen van mobiliteit, veiligere vervoermiddelen, 
lagere maximumsnelheden, effectieve bescherming 
van fietsers en voetgangers en meer voorlichting. 
Het aantal slachtoffers in het verkeer dient dras
tisch te worden verlaagd. 
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• 20 
Hoewel het met een heleboel kinderen en jongeren 
gelukkig goed gaat, gaat het met een veel te groot 
aantal van hen goed verkeerd. Er is sprake van een 
toenemende tweedeling in kansen van kinderen en 
een structureel ongelijke startpositie. De plaats van 
de wieg is maar al te vaak bepalend en beslissend 
voor de plaats die iemand zich in de toekomst ver
werft. Kinderen die opgroeien in armoe, groeien 
ook vaak op in wijken waarin sociale problemen 
zich concentreren, lijden meer gezondheidsschade 
dan kinderen in andere wijken, hebben veel slechte
re kansen op de arbeidsmarkt en vallen vaker dan 
andere kinderen en jongeren ten prooi aan de cri
minaliteit. 
Onderwijs, dat kinderen vooral gelijke startkansen 
zou moeten bieden, wordt teveel gezien als kosten
post en niet als investering. Ook onderwijs is tegen
woordig te koop - en de hoogstbiedende krijgt zo 
betere kansen om het ver te schoppen. 
Goed onderwijs is meer dan het opleiden van nieu
we arbeidskrachten voor 'de markt'. Bij de opvoe
ding van kinderen spelen naast de ouders de leer
krachten en andere begeleiders een belangrijke rol, 
van peuterspeelzaal tot en met universiteit. Onder
schatting van de betekenis van het onderwijs in de 
opvoeding van mensen tot verantwoordelijke en 
mondige burgers tekent de huidige zwakte van de 
samenleving. Onvoldoende goed onderwijs door 
een gebrek aan middelen en mogelijkheden werkt 
uitermate negatief op individu en samenleving. 
Scholen moeten niet de leerfabrieken zijn waartoe 
ze zich gaandeweg steeds meer hebben ontwikkeld. 
De voortdurende schaalvergroting gaat in tegen 
het belang dat buurtscholen voor kinderen, ouders 
en buurten hebben. Studeren op latere leeftijd is 
nu in de praktijk alleen mogelijk voor mensen met 
geld, terwijl iedereen de kans zou horen te hebben 
om zijn of haar kennis en vaardigheden te vergro
ten. 
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Onze tegenvoorstellen 

• 21 • Er moet een samenhangend beleid komen voor 
kinderen en jongeren. Zo'n beleid moet gelijke kan
sen garanderen aan alle jongeren. Er moet een apar
te staatssecretaris voor kinderen en jongeren ko
men in het volgende kabinet. 

• Alle niveaus van onderwijs dienen gratis toegan
kelijk te zijn. Daarom moeten collegegeld en 
schoolbijdragen worden afgeschaft en boeken en 
andere leermiddelen gratis ter beschikking worden 
gesteld aan scholier en student. De 'vrijwillige' ou
derbijdragen moeten worden afgeschaft om ouders 
met weinig inkomen niet in extra problemen te 
brengen. Eventuele selectie dient plaats te vinden 
op basis van kwaliteit, inzet en motivatie. Het twee
de kans-onderwijs dient in ere hersteld te worden. 

• Studiefinanciering moet niet als middel gehan
teerd worden om inkomenspolitiek te bedrijven. 
Voorzover er extra middelen nodig zijn voor het 
onderwijs en de studiefinanciering, kunnen die ge
vonden worden in verhoging van de inkomstenbe
lasting voor de hogere inkomensonafhankelijk van 
de vraag of de individuele belastingbetaler stude
rende kinderen heeft. Op die manier betalen afge
studeerden later ook naar draagkracht voor de 
door hun genoten opleidingen. 

• Sponsoring als financieringsvorm van algemeen 
onderwijs dient te worden verboden. Reclame-ui
tingen horen in schoolgebouwen niet thuis. Onder
wijsinstellingen moeten financieel onafhankelijk 
zijn van het bedrijfsleven. In het middelbaar en ho
ger beroepsonderwijs moet de inhoudelijke en 
financiële afhankelijkheid van het bedrijfsleven ver
dwijnen. We zien niets in 'de ondernemende uni
versiteit', die haar activiteiten laat bepalen door wat 
het bedrijfsleven wil. Onderwijs wordt uit de alge
mene middelen bekostigd. Daaronder dienen ook 
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de kosten te vallen van een praktisch en realistisch 
voorlichtingsprogramma voor en over het hoger 
onderwijs, waarmee geldverslindende wervingscam -
pagnes van elkaar beconcurrerende instellingen 
overbodig worden. 

• 22 
• Scholen horen opleidingscentra op maat te zijn 
voor jonge mensen, die zich met behulp van het ge
volgde onderwijs kunnen ontwikkelen en zich daar
door ook nuttig kunnen maken in de samenleving. 
Onderwijs moet gericht zijn op het overdragen van 
kennis maar daarnaast ook op het bijbrengen van 
waardering en respect voor de medemens, de cul
tuur, de wetenschap, vrijheid en vrede. Onderzocht 
dient te worden hoe bijzonder en openbaar onder
wijs beter geïntegreerd kunnen worden waarbij uit
eindelijk een algemene vorm van onderwijs tot 
stand dient te komen met dezelfde rechten voor ie
dere school en iedere scholier en student. 

• In het kader van de algemene vorming van scho
lier en student zou het aanbeveling verdienen om 
een vak 'wereldbeschouwing' een vaste plaats in het 
onderwijs te geven. Koppeling van het theoretisch 
onderwijs aan de praktijk is gewenst, bijvoorbeeld 
via periodieke stages tijdens de opleiding en con
frontaties met de levenslessen van mensen die zelf 
hun ervaringen verwoorden. 

• Verdere verkorting van de cursusduur in het ho
ger onderwijs is ongewenst, in een aantal gevallen 
geldt zelfs het tegendeel. 

• De klassen dienen te worden verkleind. Dat kan 
door inzet van meer middelen, die onder meer vrij
vallen bij het inschakelen van nu werkloze leer
krachten. De wachtlijstproblematiek in het speciaal 
onderwijs moet met voorrang opgelost worden. 
Het gebruik van computers dient voor leerlingen 
zowel in het basisonderwijs als vervolgonderwijs 
optimaal toegankelijk te zijn. Dit betekent dat scho
len zowel kwantitatief als kwalitatief over de juiste 
hard- en software moeten beschikken. 

• Bewegingsonderwijs in basis- en voortgezet on
derwijs en in het bijzonder het zwemonderricht in 
het basisonderwijs moeten worden uitgebreid en 
gemoderniseerd. Op basisscholen dienen de vak
leerkrachten voor handvaardigheid, muziek en be
wegingsonderwijs terug te keren. In en rondom het 
schoolgebouw moet meer aandacht zijn voor veilig
heid en hygiëne. 
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• Het minimumloon moet gelden vanaf 18 jaar. 
Met lagere minimumjeugdlonen worden met name 
die jongeren achtergesteld die het toch al vaak 
moeilijk hebben om aan hun toekomst te bouwen. 

• Er dienen meer en betere banen te komen voor 
laaggeschoolde jongeren. Jongeren die een WIW
baan hebben moeten de mogelijkheid krijgen om 
tijdens die periode (beroeps)onderwijs te volgen 
voor grotere kansen op de arbeidsmarkt. 
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• 23 
Veel van wat we nu als samenleving hebben, heb-
ben we dankzij de grote inzet en het harde werk 
van de mensen die nu op leeftijd zijn. Maar de 
waardering daarvoor loopt sterk uiteen. Een klein 
deel van de ouderen heeft zijn fortuin vergaard en 
zwemt in het geld. Tegelijkertijd hebben honderd
duizenden ouderen het hard te halen. Hun koop
kracht is ver achtergebleven bij de loonontwikke
ling en in vergelijking met tien jaar terug niet ver
beterd. Tenminste 300.000 ouderen moeten rond
komen van een minimuminkomen. Daarbij krij
gen ze vaak te maken met hoge woonlasten. Oude
ren met een inkomen tot 150 procent van het wet
telijk minimumloon geven er momenteel gemid
deld 38 procent aan uit, een aantal van hen is er 
zelfs de helft aan kwijt. 
Naast hoge woonlasten krijgen veel ouderen thuis 
onvoldoende zorg en ondersteuning, vanwege gro
te tekorten in de thuiszorg en gebrek aan welzijns
voorzieningen. 
Voor ouderen die het thuis echt niet meer redden 
zijn onvoldoende plaatsen in verzorgings- en ver
pleeghuizen. Ruim 21.000 ouderen staan al op een 
wachtlijst en dit aantal groeit. Mensen in verzor
gings- en verpleeghuizen krijgen vaak onvoldoen
de zorg en privacy. Bij ongewijzigd beleid ZlI11en in 
2005 bijna 300.000 zorgbehoevende ouderen, thuis 
of in instellingen, niet de zorg krijgen die ze nodig 
hebben. Momenteel wordt al20 procent van de ou
derenzorg gefinancierd uit eigen betalingen van de 
patiënten. De toenemende private financiering 
leidt tot steeds meer tweedeling. Het percentage ou
deren met een laag inkomen dat meer dan de helft 
van de inkomsten kwijt is aan wonen en zorg, is ge
stegen van 3 procent aan het begin van de jaren 
tachtig tot 30 procent in 1996. 

Onze tegenvoorstellen 

• 24 
• De inkomenspositie voor ouderen moet dras-
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tisch worden verbeterd. De AOW moet in de ko
mende vier jaar met 5 procent per jaar worden ver
hoogd. De AOW moet welvaartsvast gemaakt wor
den. Ter financiering van de AOW moet ook over 
de tweede en derde belastingschijf AOW-premie 
worden betaald. Ook voor ouderen met een klein 
pensioen moet de koopkracht worden verbeterd. 
Voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen 
dient het zakgeld te worden verhoogd. 

• Er moeten meer en betaalbare ouderenwoningen 
gebouwd worden. Met name ook binnen bestaande 
wijken door woonaanpassing of nieuwbouw. De 
huursubsidie dient te worden aangepast zodat men
sen met alleen AOW maximaal 10 procent van hun 
inkomen aan huur kwijt zijn. Ook voor ouderen 
met een klein pensioen moeten de woonlasten om
laag. Woonzorgcomplexen moeten voor alle oude
ren toegankelijk zijn. 

• In het verkeers- en vervoersbeleid moet veel 
meer rekening worden gehouden met ouderen. 
Vooral oudere mensen zijn afhankelijk van goede 
trein- en busverbindingen. 

• Het beschikbare budget voor de ouderenzorg 
moet met 3 procent worden verruimd. Dat is nodig 
om een netwerk van goede thuiszorgvoorzieningen 
voor ouderen te garanderen, zowel thuiszorg als 
aanvullende welzijnsvoorzieningen. En dat is nodig 
om aan de groeiende vraag naar verzorgings- en 
verpleeghuisplaatsen te voldoen, om verplegend en 
verzorgend personeel in staat te stellen de ouderen 
de zorg te geven waar ze recht op hebben en om de 
ouderen voldoende privacy te geven. 

• De eigen bijdragen in de zorg dienen te worden 
teruggebracht (AWBZ-instellingen) of te worden 
afgeschaft (thuiszorg, ziekenfonds). Met name ou
deren hebben te maken met een opeenstapeling 
van eigen bijdragen, omdat zij nu eenmaal veel ge
bruik van de zorg moeten maken. 
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• De zorg voor de dementerende ouderen moet 
worden versterkt. Meer professionele thuiszorg en 
regionale steunpunten voor begeleiding en onder
steuning van vrijwilligers. 
Voor dementie dient veel meer aandacht te komen 
in de beroepsopleidingen en gespecialiseerde geria
trische afdelingen in ziekenhuizen. 
In de beroepsopleidingen (verpleging, arts) en in 
de praktijk dient ook meer aandacht te komen voor 
stervensbegeleiding. 
Euthanasie mag nooit een vanzelfsprekendheid 
worden. 

• Leeftijdsdiscriminatie moet verboden worden: 
bij toegang tot werk, vrijwilligerswerk, verzekerin
gen en zorg. Loonsverlaging bij ouder worden ('de
motie') moet worden afgewezen. En er moeten 
meer kansen komen voor mensen boven de 50 om 
aan het werk te blijven of te komen. 

• Noodzakelijke zorg moet weer worden opgeno
men in het ziekenfondspakket. De privatisering in 
de Ziektewet en WAO moet worden teruggedraaid. 
Het weren van ouderen door particuliere verzeke
raars via risicoselectie en sterk verhoogde premies 
moet verboden worden. Alle verzekeringen horen 
ook voor ouderen toegankelijk te zijn. Het bevol
kingsonderzoek naar borstkanker dient gratis toe
gankelijk te zijn, ook voor vrouwen boven 75 jaar. 
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• 25 
De vercommercialisering en veramerikanisering 
van de huidige samenleving leidt tot een ernstige 
verschraling van onze cultuur. De commercie is 
voor velen smaakbepalend en richtinggevend ge
worden. Niet de culturele waarde, maar de econo
mische waarde is steeds meer bepalend voor het 
aanbod. Net als in de professionele topsport is er 
sprake van een dolgedraaide kunsttop waarin mil
joenen omgaan, die elders in de kunst en cultuur 
gemist worden. 
Vooral door de hoge toegangsprijzen wordt cultuur 
steeds vaker een elitaire aangelegenheid. Met name 
voor de amateurverenigingen op gebied van kunst 
en cultuur moeten er meer mogelijkheden komen. 
Sport is van groot belang voor de samenleving in 
het algemeen en voor de jeugd in het bijzonder. 
Maar ook sport wordt met name door hoge toe
gangsprijzen in toenemende mate een elitaire aan
gelegenheid. Veel verenigingen krijgen het almaar 
moeilijker het hoofd boven water te houden. Nu 
al zit 30 procent van de 36.000 sportclubs in finan
ciële problemen. Bij 37 procent van de clubs is 
sprake van een vrijwilligerstekort. Tegenover de 
minimum-inkomsten van de amateursport staan 
de maximum-inkomens in delen van de profsport. 
Miljoenen guldens worden daarbij neergeteld, die 
uiteindelijk bij de sportliefhebber in rekening wor
den gebracht via gepeperde toegangskaartjes, ho
ger kijkgeld en dure betaal-televisie. Sponsors, ad
verteerders en media dicteren de gang van zaken in 
de profsport. Kleinere clubs en minder populaire 
sporten betalen daarvoor met minder ruimte en 
aandacht, waardoor zij in hun voortbestaan wor
den bedreigd. 
Mensen met hogere inkomens gaan steeds vaker 
per jaar op vakantie, veelal naar het buitenland. 
Het tegendeel geldt voor de mensen met weinig 
geld. Ging in 1985 nog 58 procent van mensen met 
een minimum-inkomen één keer per jaar op vakan
tie, nu is dat percentage teruggelopen naar 40. 
Mensen met lage inkomens zijn aangewezen op 

58 

Tij d om tegengas te geven 
aan groeiende invloed 
van de commercie 

dagtrips en campings. Maar pretparken (en het 
vervoer ernaartoe) worden steeds duurder en 
commerciëler. Op campings wordt het goedkope 
langkamperen steeds vaker bedreigd door om
bouw van kampeerterreinen tot dure chaletparken. 

Onze tegenvoorstellen 

• 26 
• De invloed van de commercie op alle vormen 
van cultuur moet verminderd worden. Het voortbe
staan van een publiek omroepbestel moet worden 
veiliggesteld, en daarmee een aanbod van een rui
me en waardevolle verscheidenheid aan opvattin
gen en programma's. Er moeten ten minste twee 
publieke zenders zijn zonder reclame, bekostigd uit 
de algemene middelen en uit de winst van 
commerciële media. Kijk- en luistergeld hoeft dan 
niet meer geheven te worden. De overheid heeft 
ook een verantwoordelijkheid inzake de publieke 
regionale radio en televisie. Dat zijn belangrijke in
formatie- en cultuurverspreiders, dichtbij de bevol
king. Zij moeten niet overgeleverd worden aan de 
commercie. 
Door de overheid gefmancierde musea moeten gra
tis toegankelijk zijn. Kunstenaars moeten niet af
hankelijk worden gemaakt van sponsorgelden, 
maar aanspraak kunnen maken op een redelijke in
komensondersteuning. De provinciale orkesten 
hebben hun plaats verdiend en verdienen dan ook 
steun van de overheid, met name vanwege hun edu
catieve rol. Subsidies aan amateurkunst- en cul
tuurbeoefening moeten worden verhoogd. De mu
ziekschool moet voor iedereen toegankelijk zijn en 
voor kinderen en jongeren gratis. Dat geldt ook 
voor de bibliotheken. Er moet veel meer aandacht 
en geld besteed worden aan een brede culturele vor
ming, met name van jonge mensen. 

• De financiële ruimte van amateursportverenigin
gen moet worden vergroot en meer gerelateerd aan 
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hun waarde voor de samenleving in het algemeen 
en jonge mensen in het bijzonder. 

• Er moet veel meer aandacht gegeven worden aan 
sport- en speldeelname door de jeugd. Gemeenten 
moeten meer geld van de rijksoverheid krijgen om 
die deelname te bevorderen. De inzet van talloze 
vrijwilligers hierbij moet beduidend beter gewaar
deerd worden. In plaats van te bezuinigen mag de 
kraan een heel stuk verder open als het om deze 
sportvoorzieningen gaat. 

• Er moeten beperkingen worden opgelegd aan de 
dolgedraaide topsport. In plaats van mee te zingen 
in het koor dat 'de markt' mega-salarissen eist die 
slechts opgebracht kunnen worden door de top
sport als 'product' te verkopen, moet de sportieve 
kant van de topsport weer meer ruimte krijgen. 

• Verhoging van de laagste inkomens vergroot de 
mogelijkheden voor de betreffende mensen om te 
ontspannen en op vakantie te gaan. Vakantiegeld
uitkeringen voor mensen met een uitkering zijn te 
laag om een fatsoenlijke vakantie mogelijk te ma
ken. 

• Er moeten meer mogelijkheden komen voor goe
de en goedkope recreatie, dicht bij huis in alle de
len van het land, zo nodig in beheer bij of met sub
sidie van de overheid. Dat is goed voor het milieu 
en geeft mensen met weinig geld meer kansen op 
een leuke ontspanning. 

• Kampeerverenigingen moeten meer armslag krij
gen. De bescherming van langkampeerders moet in 
de wet worden vastgelegd. 
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• 27 
Integratie van migranten vindt plaats in het dage
lijks leven: bij de bakker, op straat, op het school
plein en het voetbalveld. Integratie is een proces 
van vooral geven en nemen. Dat is een waardevol 
proces waarin autochtonen en allochtonen gaande
weg aan elkaar gaan wennen, elkaar leren begrij
pen en van elkaar dingen leren en leren waarderen. 

Politici kunnen geen mensen integreren in de sa
menleving - en dat is maar goed ook. Wat de poli
tiek wél kan en moet doen, is zorgen voor de beste 
voorwaarden om het integratieproces een kans van 
slagen te geven. Maar daaraan mankeert het nog 
steeds. Hoewel zaken als het verplicht Nederlands 
leren nu bespreekbaar zijn (en voor nieuwkomers 
zelfs regel), wordt het besef van de noodzaak van 
integratie nog steeds volstrekt onvoldoende ver
taald in beleid. De inburgeringscontracten zijn po
sitief, maar te beperkt. Want daarmee zijn de eer
dere migranten, die het zonder deze begeleiding 
moesten stellen, niet geholpen. Enkele honderddui
zenden van hen zijn de Nederlandse taal nog 
steeds niet of nauwelijks machtig. En wie Neder
lands wil leren, krijgt vaak te maken met lange 
wachttijden. 

Er is sprake van een zorgwekkende scheiding langs 
etnische lijnen, van het ontstaan van witte en zwar
te wijken, met name in de grotere steden. Dat frus
treert het integratieproces. Door de 'witte vlucht' 
van scholen in deze concentratiewijken is de segre
gatie in het onderwijs nog sterker dan op basis van 
de bevolkingssamenstelling in de wijken verwacht 
mag worden. Dat is een uitermate slechte zaak die 
diepe sporen nalaat. Resultaten op zwarte scholen 
zijn meetbaar minder, en daarmee de kansen van 
migrantenkinderen op een redelijk bestaan in de 
toekomst. Zij blijven te veel en te vaak achter in op
leiding en beroep bij andere kinderen. 
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Onze tegenvoorstellen 

• 28 
• Om het segregatieproces te keren, moeten we in 
beeld brengen wat er allemaal fout gegaan is en 
waarom - om daaruit lessen voor het heden en de 
toekomst te leren. Een parlementaire enquête naar 
het gevoerde minderhedenbeleid kan daarbij bui
tengewoon nuttig zijn. 

• Tegelijkertijd moet waar mogelijk het beleid nu 
al worden bijgesteld. Er zijn in ieder geval rigoureu
ze veranderingen in het volkhuisvestingbeleid no
dig. Stoppen met automatische huurverhogingen, 
ruimere toepassing van huursubsidie en nieuwe ob
jectsubsidies in de sociale woningbouw. Dat ver
groot de mogelijkheden tot vrijwillige spreiding 
van migranten. Ook via een doordachte woonruim
teverdeling kan verdergaande segregatie worden te
gengegaan. Bijvoorbeeld door lokaal afspraken te 
maken tussen corporaties en de besturen van (gro
tere) gemeenten over een beleid dat leidt tot door
dachte en vrijwillige spreiding van allochtonen en 
autochtonen over de wijken. 

• Segregatie in het onderwijs dient met kracht be
streden te worden en bovenmatige uitval van mi
grantenkinderen in het onderwijs moet voorkomen 
worden. Er moet gezorgd worden dat scholen veel 
evenwichtiger samengesteld worden en allochtone 
en autochtone kinderen beter verdeeld worden 
over de scholen. 

• Meer werk voor (voorallaagopgeleide) migran
ten is van groot belang ter bevordering van het ge
voel van eigenwaarde en ter bestrijding van de mas
sawerkloosheid onder migranten. Per saldo is het 
ook goed voor de samenleving als zodanig, die dan 
profijt kan trekken van menselijk potentieel dat nu 
vaak ongebruikt blijft. Het bedrijfsleven heeft in 
het verleden volop geprofiteerd van het naar Neder
land halen van buitenlandse arbeidskrachten. Het 
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is daarom gerechtvaardigd aan bedrijven een bijdra
ge te vragen in het verbeteren van de scholing, het 
mogelijk maken van opleiding en het aanbieden 
van werk aan deze achterop geraakte groep (werklo
ze) werknemers. Indien bedrijven niet bereid zijn 
vrijwillig voldoende mensen van allochtone af
komst in dienst te nemen, dienen de mogelijkhe
den van verplichte aanname bekeken te worden. 

• Er dient een grootscheepse inhaalslag 'Neder
lands leren' te komen voor die migranten die (nog 
steeds) grote problemen hebben met de Nederland
se taal. Daarbij kan ook heel goed gebruik worden 
gemaakt van de televisie. 
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• 29 
Het recht is vaak krom, weten de burgers. Waar in 
de opvatting van velen het recht ongelijkheid zou 
moeten tegengaan en bij ongelijke verhoudingen 
bescherming zou moeten bieden aan de zwakkere 
partij, is de praktijk vaak anders. Rechtsregels pak
ken nogal eens slecht uit voor mensen met weinig 
geld en weinig macht en dienen vaak het belang 
van hen die het toch al voor de wind gaat. In ar
beids- en huurrelaties is er sprake van structurele 
en wettelijk goedgekeurde ongelijkheid. Ook op an
dere terreinen zien we dat. Onder Paars zijn die on
gelijke verhoudingen op een aantal terreinen ver
der toegenomen. Daarnaast is het mede ten gevol
ge van maatregelen van achtereenvolgende regerin
gen zo, dat de toegang tot het recht ongelijk is. 
Goede rechtshulp is te koop, gratis rechtshulp is 
vrijwel verdwenen en in ieder geval vaak minder 
van kwaliteit. Door de nieuwe Wet op de Rechtsbij
stand is het percentage mensen dat gebruik maakt 
van de gefinancierde rechtshulp sterk afgenomen. 
Hoge eigen bijdragen en hoge griffierechten ma
ken procederen voor mensen met weinig geld extra 
ingrijpend. Tegelijkertijd worden mensen steeds 
vaker gedwongen tot procederen. Werkgevers stap
pen steeds vaker naar de rechter, bijvoorbeeld om 
via die weg ontslag af te dwingen. De Wet Boeten 
en Maatregelen verplicht werknemers om dan ver
weer te voeren bij de rechter. Niet naar de rechter 
gaan staat gelijk aan het in gevaar brengen van de 
uitkering. 

Klassenjustitie en andere vormen van tweedeling 
in het recht zouden in al hun vormen bestreden 
moeten worden. Dat is echter niet het geval. Frau
duleus handelen in de bijstand wordt sneller en 
strenger bestraft dan bijvoorbeeld belastingfraude. 
Kleine criminelen hebben feitelijk geen echte advo
caatkeuze, terwijl grote boeven hele bataljons advo
caten laten opdraven met connecties op allerlei ge
bied en betaald met crimineel geld. 
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Tij d om tegengas te geven 
aan recht dat krom en 
te koop is 

De omvang van de criminaliteit in onze samenle
ving bezorgt veel mensen een groot gevoel van on
veiligheid en betekent daarmee een inbreuk op hun 
vrijheid. Tegengaan van misdaad en bevordering 
van de veiligheid voor alle burgers is een belangrij 
ke taak van de overheid. We zien echter het tegen
deel: ook op het terrein van de veiligheid ontstaan 
sociaal-economische verschillen. Rijke mensen ko
pen via private beveiligings- en bewakingsbedrij
ven de bescherming die mensen met minder geld 
moeten missen. 

Onze tegenvoorstellen 

• 30 
• De afbraak van sociale rechten dient te stoppen. 
Dat geldt ook voor de afbraak van de gefinancierde 
rechtshulp. Bureaus voor rechtshulp, rechtswinkels 
en andere eerstelijns rechtshulpvoorzieningen moe
ten (weer) gratis worden. De eigen bijdrage in de 
kosten van een advocaat moeten vervallen voor 
mensen met een minimuminkomen en verlaagd 
voor andere mensen zodat de toegang tot het recht 
voor iedereen gewaarborgd wordt. Het is echter on
voldoende om de rechtshulp beter bereikbaar te 
maken voor de gewone man bij onrecht, als het on
recht recht blijft. 

• Belangenverstrengeling in de rechterlijke macht 
moet onmogelijk gemaakt worden. Zo moeten ad
vocaten niet langer als plaatsvervangend rechter 
kunnen optreden. 

• We dienen meer oog te hebben voor sociaal-eco
nomische achtergronden van criminaliteit. Hoewel 
iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag, 
worden er steeds meer situaties gecreëerd die de 
kans op (zowel begin als herhaling van) crimineel 
gedrag vergroten: de afbraak van waardevolle waar
den en normen, het toestaan van veel te grote inko
mensverschillen, geen effectieve bestrijding van 
werkloosheid, het toelaten van gettovorming, aan -
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vaarding van maatschappelijk isolement, aanmoedi
ging van hebzucht via directe en indirecte reclame 
in de media . 

• Straffen moeten vooral tot doel hebben resociali
sering en voorkoming van herhaling van strafbaar 
en asociaal gedrag. Gedetineerden dienen beter te 
worden voorbereid op terugkeer naar de samenle
ving en daarna een eerlijke kans krijgen om zich 
staande te houden in de maatschappij. Het huidige 
beleid is daar veel te weinig op gericht. Slechts een 
klein deel van de gedetineerden krijgt bijvoorbeeld 
een passende opleiding. Hoewel het aantal alterna
tieve straffen de laatste tijd fors toeneemt worden 
nog steeds te veel mensen vaak langdurig opgeslo
ten. Daarmee wordt het paard achter de wagen ge
spannen en worden gevangenissen veeleer 'universi
teiten voor gevorderd crimineel gedrag' dan voor
bereidingscentra voor een geslaagde terugkeer naar 
de samenleving. Mede daardoor is er sprake van on
aanvaardbaar hoge recidive (herhaling van straf
baar handelen). Acht op de tien gevangenen zat al 
eerder achter slot en grendel. Van hen is een groot 
deel op enigerlei wijze psychisch gestoord. Het is 
onaanvaardbaar om hen in 'gewone' gevangenissen 
onder te brengen. Zij horen in een inrichting waar 
ze behandeld kunnen worden. 

• Er moet meer toezicht komen in de publieke 
ruimte. De sociale controle verdient eerherstel zon
der dat die leidt tot de beklemming van vóór de ja
ren zestig. Meer 'blauw' op straat is wenselijk, zeker 
in de woonwijken. Er moet ook meer en beter de
mocratisch toezicht komen op het handelen van de 
politie. Zo kan machtsmisbruik worden voorko
men. 

• Criminaliteit en druggebruik hebben vaak met 
elkaar van doen. Mede daarom dient druggebruik 
zoveel mogelijk te worden tegengegaan, met voor
lichting en met afkickprogramma's. Daarvan komt 
tot op heden bar weinig terecht. 
De repressieve kant van de zaak moet onder andere 
bestaan uit het opsporen, straffen en financieel 
ruïneren van de grote drugshandelaren. Het 'Pluk 
ze' -beleid wordt met name toegepast op kleine cri
minelen, terwijl de georganiseerde, grote criminele 
bendes buiten schot blijven en hun bazen, als ze al 
gepakt worden, rijk de gevangenis ingaan en er ook 
weer rijk uitkomen. 
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• 31 
De Europese integratie zoals die in het Verdrag van 
Maastricht is vastgelegd, heeft ontoelaatbare conse
quenties op sociaal en op democratisch gebied. Het 
Europa van de Vrije Markt zou automatisch ook 
het Europa van sociale rechtvaardigheid zijn, zo is 
ons voorgespiegeld. De Portugezen en Grieken 
zouden het net zo goed krijgen als de Nederlanders 
en de Duitsers. Maar inmiddels weten we dat de 
ontwikkeling eerder omgekeerd is. Met verwijzing 
naar 'Maastricht' vindt in alle Europese lidstaten 
een massale aanval op sociale zekerheid en collec
tieve voorzieningen plaats, waardoor armoede en 
ongelijkheid snel toenemen. In het Europa van 'big 
business' is geen plek voor 'big government'. Het 
uitgangspunt van 'meer markt en minder over
heid' krijgt overal in de Unie zijn beslag via terug
dringing van staatsschuld en begrotingstekort. Kei
harde ingrepen in de sociale zekerheid en de collec
tieve voorzieningen en een steeds gehavender over
heid zijn daarvan gevolg. Als de Economische en 
Monetaire Unie tot stand komt en daarmee de ver
vanging van de gulden door de euro onafwendbaar 
wordt, draagt de Nederlandse overheid haar mone
taire soevereiniteit over aan de niet democratisch 
controleerbare Europese Centrale Bank. Het Euro
pees Parlement is machteloos en krachteloos. Na
tionale parlementen mogen de Europese Minister
raad en de Europese Commissie niet ter verant
woording roepen. Als de regeringsleiders van Euro
pa, tegen de wil van de mensen van Europa in, de 
Europese gelijkschakeling forceren, dan leggen ze 
daarmee een voedingsbodem voor extreem-rechts, 
dat sociale onrust kan koppelen aan eng-nationalis
me en aan vreemdelingenhaat. Daarmee kan een 
explosieve mix ontstaan die kan leiden tot precies 
het tegendeel van wat de Europese federalisten be
ogen. 

Wereldwijd werkt de kapitalistische economie in 
het voordeel van de rijken op kosten van de rest, 
waarbij de allerarmsten de grootste slachtoffers zijn 
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Tijd om tegengas te geven 
aan wereldwijde tweede
ling in arm en rijk 

en de allerrijksten de grootste profiteurs. De wereld
wijde expansie van het kapitalisme vindt plaats on
der de bescherming van IMF, Wereldbank en 
WTO. Daardoor wordt wereldwijd de tweedeling 
steeds groter. Ieder jaar betalen de arme landen 
meer geld aan rente en aflossing dan ze aan ontwik
kelingshulp ontvangen. Westerse landen kunnen te
gen buiten-proportioneel lage prijzen steeds mak
kelijker grondstoffen kopen in arme landen, geba
seerd op hun bevoorrechte marktpositie. Arme lan
den zijn gedwongen buiten-proportioneel hoge 
prijzen te betalen voor producten van rijke landen. 

Ook na het einde van de Koude Oorlog kost Defen
sie miljarden guldens die veel effectiever voor be
vordering van vrede, veiligheid en welzijn ingezet 
kunnen worden. Nog steeds worden conflicten 'op
gelost' met intimidatie en regelrecht oorlogsgeweld. 

Onze tegenvoorstellen 

• 32 
• Toetreding tot de EMU is uit sociaal en democra-
tisch oogpunt zeer ongewenst. Daarom moet Neder
land afzien van deelname aan de Europese Munt
unie. Er moet een referendum komen over verdere 
overdracht van bevoegdheden aan 'Europa' en de 
invoering van de euro. Uitbreiding van de Europe
se Unie met een militaire tak is uiterst ongewenst. 
Op tal van terreinen is Europese samenwerking 
dringend gewenst - ook met landen die niet tot de 
Europese Unie behoren. Met name op terreinen als 
milieu, veiligheid en vervoer zijn dergelijke afspra
ken - en een daarbij behorende controle - hoogno
dig. Maar samenvoegen van landen in een monetai
re en uiteindelijk politieke unie kan pas worden 
overwogen wanneer het een eenwording van onder
op is en niet van boven opgelegd. 

• De mondiale strijd tegen honger, onderdrukking 
en uitbuiting dient krachtig bevorderd te worden. 
Alleen zo kunnen de gigantische volksverhuizingen 
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die momenteel plaatsvinden en overal enorme pro
blemen opleveren worden voorkomen. De Verenig
de Naties zouden hierin een voortrekkersrol moe
ten vervullen - en daarvoor over de benodigde mid
delen moeten beschikken. Met name door gierig
heid van de rijke lidstaten is de mondiale volkeren
organisatie nu armlastig en weinig slagvaardig. Ne
derland moet volgens ons pleitbezorger zijn voor 
democratisering van de Verenigde Naties en ingaan 
tegen de vrijwel absolute macht van de grote mo
gendheden in de Veiligheidsraad. Die raad kan be
ter worden afgeschaft. 

• 33 
• Nederland en andere rijke landen moeten staan 
voor een ruimhartig beleid ten aanzien van politie
ke vluchtelingen. De asielprocedures moeten soepe
ler en sneller verlopen. Asielvragers hebben recht 
op een humane behandeling. Zij moeten sneller 
dan nu duidelijkheid krijgen over een eventueel ver
blijfsrecht. De asielprocedure dient een betrouw
baar instrument te worden om uit te maken wie 
een politiek vluchteling is. Met de landen van her
komst moeten afspraken gemaakt worden over te
rugname van asielzoekers die niet kunnen worden 
toegelaten. 

• De meeste politieke en economische vluchtelin
gen worden op dit moment in hun eigen regio op
gevangen. Als zodanig is dat een goede zaak. Bij op
vang in eigen regio raken vluchtelingen minder ont
hecht en worden hun kansen op terugkeer ver
groot. De rijke landen moeten dan echter wel de 
daarvoor benodigde financiële en organisatorische 
middelen ter beschikking stellen en niet alle proble
men die met deze opvang samenhangen afwentelen 
op de vaak arme opvang-landen. Wanneer oorlogs
vluchtelingen terugkeren naar hun land omdat de 
situatie is verbeterd, moet die terugkeer goed voor
bereid en begeleid worden. 

• 34 
• Er moeten afspraken gemaakt worden ten behoe
ve van een redelijke prijs voor grondstoffen. Ook 
met betrekking tot de prijs voor arbeidskrachten in 
de Derde Wereld moeten soortgelijke afspraken 
worden gemaakt. De dictatuur van de rijke landen 
over de economie van arme landen moet aan de 
kaak gesteld worden en bestreden. Er moet een in
voerheffing komen voor producten uit landen die -
terwijl zij per hoofd van de bevolking een met Ne
derland vergelijkbaar bruto binnenlands product 
hebben - sociale rechten en milieubelangen aan 
hun laars lappen. 
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• Ontwikkelingslanden dienen ruimere toegang 
tot de Europese markt te krijgen. Nederland dient 
meer steun te geven aan de strijd tegen dictatuur, 
onderdrukking en schending van mensenrechten. 
Voorrang geven aan eigen economische belangen 
boven de positie van onderdrukte en uitgebuite 
mensen moet stoppen. De teugels van de Neder
landse diplomatie horen niet in de handen van het 
ministerie van Economische Zaken en het Neder
landse bedrijfsleven. Voorzover dat wel het geval is, 
moet dat veranderen. Het besteedbaar bedrag voor 
ontwikkelingssamenwerking dient ten minste een 
procent van het bruto nationaal product te zijn. 

• Er moet een nieuw soort internationalisme ko
men, waarin de solidariteit tussen mensen wereld
wijd centraal staat. Echte democratische vooruit
gang is immers niet mogelijk zonder ontmanteling 
van de huidige structuren van macht en bevoorde
ling. 

• 35 
• Nederland moet zich terughoudend opstellen bij 
internationale militaire interventies. Ons land dient 
in het algemeen niet in te gaan op verzoeken van 
NAVO, West-Europese Unie, Verenigde Staten of 
Verenigde Naties voor deelname aan militaire ope
raties. Nederland dient pleitbezorger te zijn van 
niet-militaire oplossingen. Deelname aan vrede
handhaving (peace-keeping) op verzoek van bij een 
conflict betrokken partijen hoeft op voorhand niet 
uitgesloten te worden. Daarbij moet in ieder reke
ning worden gehouden met het doel en de lengte 
van de operatie en de risico's voor de in te zetten 
manschappen. 

• In plaats van uitbreiding van de NAVO naar het 
Oosten moeten we kiezen voor inkrimping in het 
Westen. Nederland dient zijn lidmaatschap van de 
NAVO op te zeggen. Ons land moet niet meedoen 
aan de opbouw van een Europees leger. We moeten 
zoeken naar betere middelen, bijvoorbeeld in het 
kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samen
werking in Europa (OVSE), om een blijvende vrede 
in dit werelddeel te waarborgen. Als teken van onze 
wens om de wereldwijde bewapening en de daar
mee gepaard gaande dreiging van oorlog en onder
drukking te verminderen, dienen we ons defensie
budget met de helft te verminderen. 

• We hebben geen behoefte aan krijgsmachtonder
delen die slechts in het leven zijn geroepen voor het 
verrichten van militaire taken buiten de landsgren
zen, zoals luchtmobiele brigades. De omvang van 
het huidige leger kan drastisch beperkt worden. 
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Overtollig wapentuig kan het beste worden omge
bouwd voor civiel gebruik en als dat niet mogelijk 
is, vernietigd worden. 
Er moet een absoluut verbod op de productie van 
atoomwapens, van chemische en biologische wa
pens en van landmijnen komen. In principe moet 
export van wapens door Nederlandse bedrijven 
worden verboden. Alleen indien overtuigend aange
toond wordt dat specifieke wapenleveranties een 
zinnige bijdrage kunnen leveren aan het handhaven 
van de vrede kan daarvoor door de overheid een 
vergunning worden afgegeven. 
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• 36 
Wijzelf, de samenleving als zodanig. Dat kan als we 
het goed aanpakken en afrekenen met de absurde 
opvatting dat het rijkste land van de wereld geen 
geld zou hebben om een aantal doodnormale zaken 
te betalen, die horen bij een beschaafde samenle
ving. 
We hebben nog nooit zoveel geld gehad als nu. 
Waarom zouden we dan in Nederland, terwijl we 
rijker dan ooit zijn, dingen moeten afbreken die we 
opgebouwd hebben toen we als land veel armer wa
ren? Zoals de naoorlogse sociale zekerheid, de socia
le volkshuisvesting, ons stelsel van op solidariteit 
gebaseprde gezondheidszorg, het voor iedereen toe
gankelijke onderwijs? Het is onzin als politieke par
tijen beweren dat we ook de komende jaren miljar
den móeten bezuinigen op collectieve voorzienin
gen, lonen en uitkeringen. Dat móet niet, dat kán. 
Dat is een politieke keuze. Paars heeft de afgelopen 
vier jaar gekozen om 22 miljard gulden te bezuini
gen (4 miljard méér dan de VVD in haar verkie
zingsprogramma had staan en bijna drie maal zo
veel als in het PvdA-programma stond). Door die 
bezuinigingen zijn tal van voorzieningen ver
schraald, verslechterd of verdwenen. De opbrengst 
van de paarse bezuinigingen is voor het merendeel 
(16,8 miljard) weggegeven aan lastenverlichting, 
waarvan de helft rechtstreeks aan ondernemers. 
Door het beleid van de opeenvolgende regeringen 
is er een geweldige opeenhoping van rijkdom bij 
ondernemingen en een aantal particulieren. De 
jaarwinsten van het bedrijfsleven breken alle na
oorlogse records. Op de Beurs en daaromheen 
wordt tegenwoordig meer verdiend met speculeren 
dan in het hele land met hard werken. We hebben 
nu al zo'n 150 duizend miljonairs en er komen er 
dagelijks nog bij. De rijken mogen almaar rijker 
worden en dragen veel te weinig bij aan de kosten 
van de samenleving. Nieuwe paarse belastingvoor
stellen veranderen daar niets aan. De verlaging van 
belasting op arbeid wordt niet betaald door verho
ging van de belasting op rijkdom maar door verho-
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en wie zal dat betalen? 

ging van heffingen en de BTW. Dat is met name 
voor werknemers een sigaar uit eigen doos. En de 
opbrengst van de nieuwe 'vermogenswinstbelas
ting' is zo onbeduidend dat daarmee nauwelijks de 
wegval van de opbrengst van de huidige vermo
gensbelasting (die wordt afgeschaft) wordt gecom
penseerd. 

Onze tegenvoorstellen 

• 37 
• Er moet een andere belastingpolitiek komen. We 
moeten afrekenen met het verschijnsel van toene
mende particuliere rijkdom tegenover toenemende 
collectieve armoede. Er is geld genoeg, maar het is 
verkeerd verdeeld. Er dient belasting naar draag
kracht te komen. Via een ander belastingstelsel 
moeten we het geld halen waar het zit: bij de bedrij
ven die record-winsten maken, bij de rijke en super
rijke particulieren die nu de hand boven het hoofd 
gehouden wordt, bij degenen die via wereldwijde 
transacties met 'flitskapitaal' de miljarden verdie
nen die de overheid tekort komt. 

• De vennootschapsbelasting moet omhoog naar 
42 procent (zoals vroeger, vóór 'Oort'). De inkom
stenbelasting voor de hoogste schijf moet omhoog 
naar 72 procent. 

• De kapitaalvlucht moet worden tegengegaan. 
Wie geld dat hier verdiend is, uit eigenbelang naar 
elders wil brengen, schaadt de samenleving en 
moet daarvoor betalen. Kapitaalvlucht kan tegenge
gaan worden door 50 procent 'belasting bij de 
grens' te heffen. 

• Er moet een nieuwe belasting geheven worden 
op 'flitskapitaal' -transacties, die nu onbelast zijn. 
Deze transactie-belasting levert al bij een minimaal 
niveau miljarden guldens op. Ook in Europees ver
band moet Nederland pleiten voor een snelle inter-
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nationale doorvoering van deze transactie-belas
ting. 

• De belastingfraude moet aangepakt worden. 
Door een effectievere aanpak van belastingontdui
king en -fraude kan er naar schatting 20 miljard ex
tra in de schatkist komen. 

• Slapend rijk worden moet aanzienlijk moeilijker 
worden gemaakt. De vermogensbelasting moet niet 
weg maar omhoog of er dient serieus belasting ge
heven te worden over de werkelijk gemaakte ver
mogenswinsten. De suc4:essierechten moeten aange
past worden om te voorkomen dat grote vermo
gens blijvend vererven en aan de samenleving wor
den onttrokken. Speculatiewinsten op de Beurs 
moeten zwaar worden belast. 

• 38 
• Over de hele linie moet er een eerlijker spreiding 
van inkomens bewerkstelligd worden door een alge
mene inkomensnivellering. Gestreefd moet worden 
naar een redelijker verhouding tussen minimum
en maximuminkomens. Met verlaging van de hoge
re inkomens kan verhoging van de lagere inkomens 
worden gefinancierd. Met een effectieve werkgele
genheidspolitiek kunnen de overheidsuitgaven aan 
sociale zekerheid structureel en omvangrijk worden 
teruggebracht. Meer werk voor mensen die nu 
werkloos of arbeidsongeschikt zijn, zal uiteindelijk 
ook beduidend meer overheidsinkomen (via het be
lastingstelsel) opleveren. 

• De uitverkoop van overheidsbedrijven en -activi
teiten moet worden stopgezet. Daarvan wordt de 
samenleving uiteindelijk alleen maar armer en 
machtelozer. Terwijl geprivatiseerde overheidsbe
drijven pronken met hun winsten, kampt de over
heid met tekorten. 

• De aardgas- en aardoliewinning moet worden 
genationaliseerd, waardoor de miljardenopbrengst 
die nu nog toevalt aan Shell en Esso in de schatkist 
vloeit. 

• Het maken van winst door middel van het specu
leren met grond dient te worden aangepakt met 
een nieuwe grondpolitiek. Dat levert grote bespa
ringen op voor de overheid, bijvoorbeeld in de 
sfeer van de volkshuisvesting, en maakt betaalbaar 
bouwen van woningen weer mogelijk. 

• De overheid dient verstandiger met haar midde
len om te gaan. Megaprojecten als Hogesnelheids
lijn en Betuwelijn en uitbreiding van Schiphol zijn 
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per saldo onrendabel voor de samenleving. Daar
om kunnen ze beter worden afgeblazen ten gunste 
van meer effectieve en milieuvriendelijke vervoers
voorzieningen. 

• Tegengaan van verspilling ten gevolge van bu
reaucratie en onvoldoende toezicht op besteding 
van gemeenschapsmiddelen kan veel geld opleve
ren en het vertrouwen van de burger in de overheid 
vergroten. 

• Het geld dat afgedragen wordt aan de Europese 
Unie die dat vervolgens weer rondpompt via onder 
andere de structuurfondsen, dient drastisch te wor
den verminderd. 

• De overheid kan veel financiële ruimte scheppen 
voor nieuw beleid door de militaire uitgaven te ver
minderen. Halvering van de defensie-uitgaven kan 
op korte termijn zes miljard gulden opleveren. 
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• 
In dit verkiezingsprogramma presenteert Groen-
Links haar visie op de toekomst. Tevens wordt de 
balans opgemaakt van de politieke prestaties van 
het paarse kabinet. GroenLinks meent dat liberali
sering en marktwerking onder dit kabinet te ver 
zijn doorgeschoten. De economie groeit weliswaar 
als kool, maar de schaduwzijde wordt steeds zicht
baarder. Van de voorgenomen terugdringing van 
broeikasgassen als C02 is niets terechtgekomen. De 
fixatie op de rol van Nederland als distributieland 
doet het ergste vrezen voor het milieubeleid. De ar
moede neemt toe en de zorg hapert en dat zegt wat 
over het verkilde sociale klimaat in Nederland. 

De start van dit kabinet leek het afscheid te worden 
van de traditionele (CDA-)politiek. Dat is flink te
gengevallen. De coalitiepartijen hebben elkaar ge
vonden in een soort zakenkabinet, dat in feite het 
beleid van de kabinetten-Lubbers voortzet. De sane
ring van het financieringstekort en het klaarstomen 
van Nederland voor de Europese Monetaire Unie 
(EMU) zijn met grote ijver opgepakt. Economische 
groei, meer marktwerking, versterking van de con
currentiepositie en de bevordering van werkgele
genheid vormen de hoekstenen van het paarse be
leid. Bij deze nogal materialistische en economische 
invulling van de Nederlandse politiek komen be
langrijke maatschappelijke vragen op het tweede 
plan. Het milieubeleid is het stiefkindje van paars. 
Over anti-armoedebeleid is veel gesproken en her 
en der is enig lapwerk verricht, maar ondertussen 
nemen de inkomensverschillen toe, net zoals de ver
schillen in levensverwachting. Opvallend is de stag
natie van de democratiseringsplannen, toch een 
van de paradepaardjes van paars. Er is zelfs sprake 
van inperking van invloed van burgers, bijvoor
beeld bij infrastructuurplannen en in het universi
tair onderwijs. Multicultureel beleid, welzijnsbeleid 
en andere beleidsterreinen die te maken hebben 
met de kwaliteit van ons samenleven zijn op de ach-

71 

Inleiding 

tergrond geraakt. Het 'ieder voor zich' is uitgangs
punt geworden. 

• 2 
Het meest schrijnend komt de verzakelijking tot ui
ting in het verschil in bejegening van arm en rijk. 
De bijstandsgerechtigde moet met heel zijn/haar 
hebben en houden naar de Sociale Dienst om 
zijn/haar recht op uitkering aan te tonen. De 'nette 
heren' van de beurs mogen zichzelf reguleren en 
controleren. Waar de armen in een systeem van 
voortdurende controle worden geperst, daar wordt 
beursfraude als een individuele misstap behandeld. 
Waar hulpbehoevende ouderen het gevoel aange
praat wordt dat zij een kostenpost zijn voor de sa
menleving, bestaan er voor vermogende landgeno
ten tal van mogelijkheden om zich via vermogens
constructies aan elke financiële mede-verantwoor
delijkheid te onttrekken. In de aangekondigde be
lastingplannen wordt daar iets aan gedaan, maar 
met fluwelen handschoen. Want het blijft toch 
moeilijk uit te leggen waarom maar 25 procent be
lasting over een fictieve vermogenswinst betaald 
moet worden, terwijl arbeid met 38 of 50 procent 
belast is. 

• 3 
De huidige regeringspartijen maken zich op voor 
een tweede paarse kabinet en dat biedt weinig hoop 
op echte verandering. De coalitiegenoten willen 
gaan uitvoeren wat in de steigers staat: een voortzet
ting van een vooral economisch gemotiveerd be
leid. Er is geen zicht op een kwalitatieve omslag, 
waarbij andere keuzen gemaakt worden. Keuzen 
voor duurzaamheid, voor sociale samenhang, voor 
herverdeling van arbeid en zorg, voor betaalbaar en 
goed openbaar vervoer en voor een grotere invloed 
van burgers op besluiten die hen aangaan. 
GroenLinks zal de politiek en de samenleving blij
ven aansporen deze keuzen te maken. Omdat het 
bitter nodig is. Het zijn ingrijpende maar wel dege-
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lijk haalbare keuzen. Ze staan centraal in dit verkie
zingsprogramma. 

GroenLinks wil in haar programma meer bieden 
dan alleen een opsomming van concrete beleidsal
ternatieven. Wij presenteren hier ook een visie op 
de vraag hoe veranderingen tot stand kunnen ko
men. Wat is de rol daarbij van de overheid? Wat 
die van de markt? En wat die van de burgers? 
De oude maakbaarheidsmodellen bieden tegenover 
de doorgeschoten marktwerking geen overtuigende 
antwoorden. Door de fIxatie op de tegenstelling 
overheid-markt is de burger uit beeld geraakt. Ter
wijl burgers en verbanden van burgers juist een cru
ciale rol kunnen spelen bij veranderingen. Zonder 
het 'maatschappelijk middenveld' zou de sociale sa
menhang in ons land ver te zoeken zijn. Het is ech
ter niet het traditionele middenveld dat Groen
Links voor ogen staat. De burger functioneert niet 
louter als lid van een groep, maar telt ook als indivi
du maatschappelijk mee. Uitgangspunt is dat de 
burger zelfstandig wil en kan beslissen. Het is een 
misvatting dat dit noodzakelijk leidt tot de liberale 
opvatting van de burger als een autonoom, ratio
neel en calculerend individu dat maximalisatie van 
persoonlijk nut nastreeft. 
De opvatting van GroenLinks is dat burgers hun 
voorkeuren en wensen juist in omgang met ande
ren vormgeven. Ook de moderne, geïndividuali
seerde burger weet van lotsverbondenheid en soli
dariteit. Dat uit zich in tal van nieuwe ofhervon
den netwerken en sociale verbanden. Deze zoge
noemde 'civiele maatschappij' is een onmisbare 
kracht bij noodzakelijke veranderingen en vormt 
het kloppende hart van onze democratie. 

Dit betekent niet dat GroenLinks pleit voor een te
rughoudende overheid, die zich aan de zijlijn van 
het maatschappelijk leven opstelt. De overheid 
heeft volgens GroenLinks verschillende rollen en ta
ken. De overheid is een werktuig van de burgers 
om gemeenschappelijke zaken te regelen. Zij moet 
uitvoeren, faciliteren en ook sturen. Het eerste 
hoofdstuk gaat over de verschillende rollen en ta
ken van de overheid in haar relatie met de burger 
en de markt. De volgende drie hoofdstukken gaan 
over de drie terreinen waarop de overheid in de vi
sie van GroenLinks een wezenlijke sturende taak 
heeft. Ze draagt de waarden en normen van de 
rechtsstaat uit (zowel in eigen land als wanneer het 
gaat om de handhaving van de internationale 
rechtsorde), ze schept de voorwaarden voor de kwa
liteit van het bestaan en de participatie van burgers 
in het maatschappelijk leven (in Nederland en -
voorzover ons land daaraan kan bijdragen - ook el-
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ders) en ze voert een beleid gericht op duurzame 
ontwikkeling op verschillende niveaus: lokaal, na
tionaal en wereldwijd. Rechtsstaat, kwaliteit van 
het bestaan en duurzaamheid zijn daarmee de fun
damenten waarop het GroenLinks-programma is 
gestoeld. 

• 4 
Het verkiezingsprogramma bevat pleidooien voor 
een zorgvuldig, ruimhartig en humaan vluchtelin
genbeleid en voor internationale samenwerking ter 
wille van rechtvaardige handel, duurzame produc
tie en een vredesbeleid dat nationale belangen over
stijgt. 
Volwaardige deelname aan de samenleving van bur
gers en het bieden van kwaliteit van het bestaan be
gint bij GroenLinks met bestrijding van de armoe
de en herverdeling van betaalde en onbetaalde ar
beid. Opvattingen dat Nederland daar amper eigen 
beleid op kan voeren, worden bestreden en de be
perkte opvatting over arbeid als een traditionele 
betaalde baan, wordt vervangen door een kleurrijk 
palet aan mogelijkheden van moderne arbeids-en 
zorgpatronen. Ook wordt er belangstellend een 
hand uitgestoken naar het 'maatschappelijk' of 
'ethisch' ondernemen, dat in opkomst is. 
Tegenover het paarse scenario 'Nederland Distribu
tieland' met bijbehorende investeringen in luchtha
vens, wegen en een tweede Maasvlakte, komt 
GroenLinks met een ander scenario: 'Nederland In
novatieland'. Met daarin niet alleen kennisintensie
ve activiteiten, milieutechnologie en hoogwaardige 
dienstverlening, maar ook aandacht voor openbaar 
vervoer, biologische landbouw, duurzame energie
voorziening en duurzame woning- en kantoren
bouw. Gedachten over lightrail, Zeppelins en ver
handelbare vervuilingsrechten zijn knipogen naar 
de toekomst. 

GroenLinks pretendeert niet voor elk probleem een 
oplossing te hebben. Er worden richtingen aangege
ven en mogelijkheden verkend. Maar vooral wil dit 
programma laten zien dat er veel meer te kiezen 
valt dan vaak wordt verondersteld. Er zijn heilzame 
veranderingen mogelijk. De burger is daarbij geen 
blok aan het been voor politiek en overheid, maar 
een partner met pit. 

Ab Harrewijn 
Partijvoorzitter 
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• 5 
De overheid, de burger en de markt 
In het politieke debat is de burger uit beeld geraakt. 
Dat is te betreuren. In de visie van GroenLinks 
staat niet de markt of de overheid centraal, maar de 
burger. De burger is de voornaamste kracht van de 
democratie. Wie te veel van de overheid verwacht, 
miskent die kracht en reduceert de burger tot een 
inspreker. Wie alle heil bij de vrije markt zoekt, 
komt uit bij een samenleving waarin de kloof tus
sen arm en rijk groter wordt en waarin natuur en 
milieu stelselmatig worden ondergewaardeerd. 
Overheid en markt kunnen niet zonder elkaar, 
maar debatten over hun beider rol verzanden vaak 
in extremen. Wie minder overheid wil, zou alles 
aan de markt over willen laten met alle asociale ge
volgen van dien. Wie een krachtige overheid wil, 
gaat al gauw door voor iemand die alles van boven
af wil regelen en geen oog heeft voor de individuele 
keuzevrijheid. Zo gaat het zicht op het juiste even
wicht tussen overheidssturing en marktwerking ver
loren. Bovendien, en dat is minstens zo erg, raken 
andere actoren uit beeld. Individuele mensen en de 
organisaties waarin ze actief zijn, vormen in een 
moderne, pluriforme maatschappij een belangrijke 
motor van verandering. Wie zich te veel richt op 
markt en staat, miskent de dynamiek die wordt toe
gevoegd als burgers en hun organisaties maximaal 
bij ontwikkelingen betrokken zijn. 
Daarbij is diversiteit een sleutelbegrip. Wanneer de 
verscheidenheid in de samenstelling van de bevol
king tot haar recht komt, versterkt dat de democra
tie. Een optimaal gebruik daarvan geeft draagvlak 
aan verandering. 

• 6 
Democratie 
Democratie is het sleutelbegrip om burgerschap 
ook werkelijk gestalte te geven. Democratie is meer 
dan eens in de vier jaar stemmen. Democratie is 
ook niet af. Over te veel zaken, met name in de eco
nomie, hebben de meeste mensen absoluut te wei-
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nig te zeggen. De formele zeggenschap kan ver
groot worden door uitbreiding van het kiesrecht. 
Onder meer door het invoeren van referenda en 
het mogelijk maken dat migranten ook op provin
ciaal en landelijk niveau kiesrecht krijgen. 
In alle facetten van de samenleving moet democra
tie leidraad zijn voor de wederzijdse beïnvloeding 
tussen overheid, burgers en markt. Respect voor de 
wens van mensen om zeggenschap te hebben over 
hun eigen leven en leefomgeving moet burgerschap 
vulling geven, ook voor hen die daarvan nu uitge
sloten zijn. Daartoe zijn nieuwe vormen van partici
patie nodig; op het werk, als consument op de 
markt, als wijkbewoner, huurder of milieu-activist 
is het mogelijk om, met name in georganiseerd ver
band, stemlozen mee te laten praten, en op die ma
nier bruggen te slaan tussen overheid, markt en ci
viele samenleving. 

• 7 
Hoe zit het met de overheid? 
GroenLinks meent dat liberalisering en marktwer
king te ver zijn .doorgeschoten. De overheid treedt 
niet meer op waar ze dat wel zou moeten doen. Het 
antwoord hierop is niet het van stal halen van de 
oude maakbaarheidsmodellen, daarbij gaat het te 
veel om een centrale overheid die alles zelf wil en 
kan regelen. Te weinig zou dan geleerd zijn van de 
schaduwzijde van zo'n alles besturende overheid en 
ook zou ontkend worden dat mensen een directere 
greep willen op hun eigen leven en leefomgeving. 
Het niet terugvallen op oude maakbaarheidsmodel
len wil geenszins zeggen dat GroenLinks de rol van 
de overheid bagatelliseert. Op een aantal relevante 
kerntaken is een sturende overheid nodig - over die 
kerntaken gaan de volgende drie hoofdstukken van 
het verkiezingsprogramma. Behalve sturend dient 
de overheid ook faciliterend en ondersteunend te 
zijn, juist om burgers en hun organisaties ruimte te 
geven in een pluriforme samenleving. Om te voor
zien in noodzakelijke bestaansvoorwaarden moet 
de overheid uitvoerend en dienend zijn. Op deze 
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verschillende rollen van de overheid wordt nu eerst 
ingegaan, om vervolgens terug te komen op de 
markt en de burger. 

• 8 
De sturende overheid 
Als eerste moet de sturende overheid hoeder zijn 
van de rechtsstaat en waken over gelijke rechten en 
kansen voor alle burgers in een multiculturele sa
menleving. Onderwijs, cultuur, politie, justitie en 
welzijnsbeleid zijn in dit verband voor de overheid 
belangrijke beleidsterreinen. Ook op internationaal 
terrein ligt een taak voor de overheid, door in inter
nationale samenwerking op te komen voor mensen
rechten, eerlijke verdeling, duurzaamheid en vrede. 
Een tweede kerntaak, waarbij de overheid een sterk 
sturende rol heeft, is het zorg dragen voor volwaar
dige participatie in de samenleving van alle men
sen. Dit kan door armoede te bestrijden, uitsluiting 
tegen te gaan en door het mensen mogelijk te ma
ken tijd te nemen voor werk, zorg en vriendschap
pen. 
De derde kerntaak is sturend op te treden in kwes
ties van duurzaamheid. De overheid stelt scherpe 
normen aan de milieukwaliteit en draagt zorg voor 
de handhaving daarvan. 
Ook al gaat het bij deze kerntaken soms om zaken 
die via de markt of via burgers en hun organisaties 
vorm krijgen, dan nog is het aan de overheid de 
normen te stellen, de doelen te formuleren en zo 
optimaal mogelijk te waken over het halen van die 
doelen. 

• 9 
De ongekende samenleving 
Juist wie de nadruk legt op de sturende rol van de 
overheid, moet zich realiseren dat aan die sturing 
ook grenzen gesteld moeten worden. Allereerst die
nen we ons te realiseren dat de overheid moet we
ten wat mensen doen, wat ze willen en wat hen be
weegt. In de praktijk blijken overheidsregels vaak 
gebaseerd op onvoldoende of onjuiste informatie. 
Zo woont in de grote steden een derde van de inwo
ners in een andere woning dan het bevolkingsregis
ter vermeldt. Ook is de overheid amper in staat 
huursubsidie en bijzondere bijstand bij alle recht
hebbenden te krijgen. Wie denkt dat dit is op te los
sen met meer efficiëntie en nauwkeuriger onder
zoek, vergeet dat het gedrag van burgers steeds min
der voorspelbaar is. Ook willen we niet tot in het 
kleinste detail van ons leven door de overheid ge
volgd en geregistreerd worden. 
Burgers zijn niet alleen minder voorspelbaar dan 
vroeger, ze zijn ook minder volgzaam. Er duiken al
tijd wel weer mensen op die regels aan hun laars 
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lappen. Soms is dat een vorm van verzet tegen een 
samenleving die als onrechtvaardig wordt be
schouwd, soms is het onverschilligheid, soms is het 
ook puur eigenbelang. 
Voor de overheid wordt het in deze situatie steeds 
moeilijker één lijn te trekken. Elke keer moet een 
keuze worden gemaakt tussen strikte handhaving, 
repressieve tolerantie, gedoogbeleid of verandering 
van als onhoudbaar beschouwde regels. 

• 10 
Mensen verschillen 
Een tweede grens aan de sturingsmogelijkheden 
van de overheid is de toegenomen individualisering 
die dwingt tot maatwerk. Omstandigheden verschil
len, mensen verschillen en het is niet alleen de over
heid die invloed uitoefent op het leven van mensen. 
Algemene, voor iedereen geldende regels blijken 
maar al te vaak ongelijkheid te versterken en onbe
doelde beperkingen op te leveren. De sollicitatie
plicht is voor de één een springplank naar de ar
beidsmarkt, maar voor de ander een moeras van 
frustratie. En de verplichte winkelsluitingstijden 
zijn voor de één bescherming tegen al te zware 
werkdruk, maar voor de ander een bron van onge
mak. 
Helaas heeft maatwerk zijn keerzijde: er ontstaat ge
makkelijk een woud van regeltjes en voorzieningen, 
die burgers afhankelijk maakt van uitvoeringsamb
tenaren; tussenpersonen worden noodzakelijk om 
het beleid te doorgronden en te benutten. Boven
dien bestaat het gevaar dat de rechtsgelijkheid door 
maatwerk in gevaar komt. 
Een overheid op maat balanceert voortdurend op 
het slappe koord tussen bemoeizucht en nalatig
heid. Op dit moment is de overheid de daarvoor be
nodigde evenwichtskunst lang niet altijd meester. 

• 11 
Draagvlak 
Een derde grens aan de sturende rol van de over
heid is het maatschappelijke draagvlak voor beleid. 
De overheid wordt geacht te functioneren op basis 
van democratische besluitvorming. Het politieke 
debat vindt natuurlijk niet alleen in het parlement 
plaats. Over belangrijke beslissingen zal de over
heid het debat in de samenleving moeten organise
ren. Van overheid en politieke partijen mag ver
wacht worden dat zij de uitkomsten van dit debat 
uiterst serieus nemen en niet eenvoudig naast zich 
neerleggen, zoals bij de trajectkeuze van de Hoge
snelheidslijn is gebeurd. 
Als de overheid en de politieke partijen zich eenzij
dig aan bepaalde belangen binden en uitkomsten 
van tevoren lijken vast te staan, zoals bij het debat 
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over nut en noodzaak van de uitbreiding van het 
vliegverkeer, dan neemt niet alleen het animo voor 
deelname aan het debat af, maar ook de acceptatie 
van besluiten. Zo komt de legitimiteit van het over
heidsbeleid op het spel te staan. 
Politieke partijen moeten keuzen ter discussie dur
ven stellen. Ze moeten burgers de kans bieden met 
alternatieven te komen en ruimte geven aan opposi
tiegroepen die een draagvlak hebben. Als een alter
natief veel maatschappelijke steun krijgt dan moet 
de burger er van uit kunnen gaan dat de overheid 
haar koers bijstelt. 
Er bestaan tal van instrumenten die de overheid 
kan inzetten om de legitimering van haar beleid te 
versterken. Referenda stimuleren het openbare de
bat en kunnen politieke besluitvorming zo nodig 
corrigeren. Maar een overheid die het keer op keer 
op correctie door referenda laat aankomen, mist 
kansen om samen met burgers te zoeken naar de 
beste oplossing. 
De mogelijkheid en wenselijkheid van sturing door 
de overheid kent dus grenzen, maar dat betekent 
nog niet dat de overheid zich maar beter terug kan 
trekken. Het betekent wel dat steeds opnieuw stil 
moet worden gestaan bij de manier van sturen. Zo 
dient bijvoorbeeld steeds de vraag gesteld te wor
den of een lagere overheid niet beter toegerust is de 
sturing ter hand te nemen. 

• 12 
De veelvormige overheid 
De overheid is geen eenduidig blok. Er is een groot 
verschil tussen de landelijke overheid, provincies, 
gemeentebesturen, waterschappen en stadsdeelra
den. Vaak wordt dit als een probleem gezien, maar 
niets is minder waar. Al die verschillende overhe
den moeten zich de tijd en mogelijkheden gunnen 
om verschillende oplossingen voor een probleem 
uit te proberen. Op een gegeven moment blijkt wel
ke maatregelen onder welke omstandigheden effec
tief zijn. 
Het algemeen invoeren van regels nog voordat be
kend is hoe het probleem er nu werkelijk uitziet, is 
schadelijk. Wanneer een maatregel niet werkt, ra
ken mensen geïrriteerd en verdwijnt het draagvlak 
voor overheidsbeleid. 
Een oplossingsgerichte aanpak, waarbij de verschil
lende overheden een eigen rol spelen, vraagt om 
een aantal voorwaarden: 
- geen concurrentie en competentiestrijd tussen 

verschillende overheden, maar betere afstem
ming en coördinatie; 

- een andere houding van de overheden: een pro
bleemgerichte benadering, waarbij de behoefte 
van de burger centraal staat. 
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De rijksoverheid heeft bij dit alles de regie in han
den, terwijl andere overheden grote vrijheid heb
ben in de uitvoering binnen centraal opgelegde ka
ders. Veel delegeren naar andere overheden die 
soms beter geïnformeerd zijn over de stand van za
ken, verschillende oplossingen kleinschalig uitpro
beren, tijdig bijsturen en rekening houden met ver
schillen kunnen het overheidsoptreden geloofwaar
diger en accurater maken. Decentraliseren en dele
geren mogen dan niet langer eufemismen zijn voor 
bezuinigen. 

• 13 
De faciliteren de overheid 
GroenLinks wil de burger en diens organisaties 
meer centraal stellen. Het gaat om zeggenschap 
over het eigen leven, de leefomgeving, het werk en 
voorzieningen. Het gaat om ontplooiingskansen en 
participatie. Het gaat om de zelforganisatie van 
mensen, om overleg en debat. Hier past een facilite
rende rol van de overheid. Met subsidies en rechten 
stimuleert de overheid de totstandkoming van 
maatschappelijke verbanden en initiatieven. De fa
ciliterende overheid gaat uit van het zelf organise
rend vermogen van burgers, betrekt maatschappe
lijke organisaties bij besluitvorming en prikkelt be
drijven zich maatschappelijk te engageren. Eigen 
initiatief wordt ook aan de onderkant van de sa
menleving mogelijk gemaakt en gewaardeerd. Het 
maatschappelijk debat wordt gestimuleerd. Maatre
gelen als een gedeeltelijk basisinkomen (voetinko
men), persoonsgebonden budgetten in de zorg en 
voor het zoeken naar werk, bonussen voor vrijwilli
gerswerk, zorgverlof en andere vormen van loop
baanonderbreking passen bij de meer faciliterende 
rol van de overheid. Zo betekent ook de zorgplicht 
van de overheid voor de armen en zieken niet per 
se afhankelijkheid en paternalisme. Een faciliteren
de overheid zoekt juist naar manieren van onder
steuning die uitgaan van de eigen mogelijkheden 
en voorkeuren van betrokkenen, en van hun kracht 
en hun eigenwaarde. 
Omdat het allerminst vanzelfsprekend is dat bur
gers gelijkelijk kunnen deelnemen, kan de facilite
rende overheid niet zonder haar (bij)sturende rol. 
Afkomst en persoonlijke omstandigheden maken 
dat er verschillen tussen mensen zijn, maar ook de 
markt creëert telkens weer opnieuw onderscheid 
tussen mensen. De overheid moet er voor zorgen 
dat mensen de mogelijkheid hebben hun burger
schap vorm te geven, onder meer door zeggenschap 
op allerlei terreinen wettelijk te garanderen. Waar 
mogelijk zal de overheid terughoudend zijn met 
deze (bij)sturende rol, om de eigen verantwoorde-
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lijkheid van burgers en hun organisaties zo opti
maal mogelijk tot hun recht te laten komen. 

• 14 
De uitvoerende overheid 
Op heel wat terreinen heeft de overheid de rol van 
sturen en faciliteren. Daarbij draagt de rijksover
heid soms taken en bevoegdheden over aan andere 
overheden, aan speciale uitvoeringsorganen, orga
nisaties van burgers of aan de markt. Maar er zijn 
grenzen aan dat afstoten van taken. Dat betreft ze
ker de basisvoorzieningen waarvan de burger een 
'gebonden klant' is. Dat gaat om voorzieningen als 
de levering van drinkwater, energie en het open
baar vervoer, sociale zekerheid en dergelijke. Juist 
bij deze elementaire zaken blijkt privatisering vaak 
niet voor de gewenste efficiëntie-verbetering of 
kwaliteitsimpuIs te zorgen. De privatisering van de 
WAO bijvoorbeeld, heeft uiteindelijk een ingewik
kelder en relatief duurder stelsel opgeleverd, waar
bij de toegankelijkheid is verminderd en de zeker
heid over het verkrijgen van een uitkering bij ar
beidsongeschiktheid is afgenomen. 
De privatisering van het openbaar vervoer gaat ten 
onder door halfslachtigheid. Op de Nederlandse 
schaal is het onzinnig om terug te keren naar de pri
mitieve toestanden van weleer waarbij diverse ver
voermaatschappijen met eigen systemen, kaartjes 
en rijtijden werkten. Toch doen zich in het kader 
van de marktwerking al weer de eerste verschijnse
len van die verbrokkeling voor. Terwijl anderzijds 
de burger geconfronteerd wordt met een semi-mo
nopolist als de NS, waarop de burger noch direct, 
noch via de volksvertegenwoordiging, noemens
waardige invloed meer heeft. 
Op dit soort terreinen houdt de overheid haar ei
gen verantwoordelijkheid. Hetzij door de taken zelf 
uit te voeren, hetzij door daartoe specifieke uitvoer
ders aan te wijzen, die gebonden zijn aan strikte 
overheidssturing. 
De overheid moet betrouwbaar zijn. Omdat de 
overheid dat jarenlang niet geweest is, bijvoorbeeld 
in de sociale zekerheid, is de roep om marktwer
king begrijpelijk. Liever 'zelf je zaakjes regelen' dan 
de onzekerheid van een bezuinigende overheid, zo 
redeneert menigeen. Maar de overheid is niet on
veranderlijk. Zij is een product van politieke 
krachtsverhoudingen. Met een solide overheid, die 
bereid is regelingen te moderniseren en aan te pas
sen aan individuele voorkeuren, is een solidaire col
lectieve regeling op basisterreinen, waar we ons 
geen onzekerheid kunnen en willen veroorloven, te 
verkiezen boven geprivatiseerde regelingen. Die lei
den alleen maar tot uitsluiting en aantasting van 
voorzieningen. 
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• 15 
De markt 
Wat de overheid niet kan regelen, wordt te gemak
kelijk aan de markt toebedeeld. 'Minder overheid, 
meer markt' lijken in het publieke debat onlosma
kelijk met elkaar verbonden te zijn. Toch is daar 
geen reden voor. De markt kan een aantal zaken 
goed regelen, maar biedt geen oplossing voor alle 
kwalen. Introductie van marktwerking, door het la
ten concurreren van meerdere aanbieders in plaats 
van het overlaten aan een monopolist, kan onmis
kenbare voordelen hebben. Zoals meer doelmatig
heid, een scherpere prijsstelling, grotere flexibili
teit, ambitie om te vernieuwen en diversiteit in aan
bod. In die zin is marktwerking ook voor progres
sieve politiek bruikbaar, bijvoorbeeld door mi
lieukosten op te nemen in de prijzen, waardoor mi 
lieubelastende activiteiten onaantrekkelijker wor
den . Maar waar die marktwerking te veel wordt 
overgelaten aan het vrije spel der krachten krijgen 
de meer destructieve kanten de overhand. Dan drei
gen uitbuiting, overproductie, machtsconcentratie 
en voortdurende kapitaalvernietiging. De markt 
heeft namelijk weinig oog voor sociale normen en 
waarden, terwijl van natuur en milieu slechts de 
economische bruikbaarheid telt. Zonder overheid 
kan de markt niet functioneren. De overheid zorgt 
voor zekerheden en regels, voor infrastructuur, ge
zondheidszorg en onderwijs. De markt kan dat 
nooit alleen af. 
De overheid heeft de taak corrigerend op te treden 
als de politieke partijen van mening zijn dat de 
marktwerking ongewenste effecten heeft. Wanneer 
marktwerking in de gezondheidszorg ertoe leidt dat 
wie het meeste geld heeft het eerste en het beste 
wordt geholpen, moet de overheid daar een stokje 
voor steken door een ander selectiecriterium voor 
te schrijven. Daarmee gaat niet de marktwerking 
overboord. In diezelfde gezondheidszorg zouden 
farmaceutische kartels bijvoorbeeld best aan meer 
marktwerking mogen worden blootgesteld. Ook 
hier gaat het dus om maatwerk. 

Het blijft voor GroenLinks van groot belang dat be
paalde gebieden van de samenleving gevrijwaard 
blijven van marktwerking. Niet alles mag onder het 
juk van doelmatigheid, concurrentie en presta
tiedwang doorgaan. Een deel van het inkomen mag 
los staan van maatschappelijke prestatie of afhanke
lijkheid van sociale regelingen; onderwijs is meer 
dan investeren in je eigen toekomst; cultuur valt 
niet louter als consumptie-artikel te vercommercia
liseren; natuur en openbare ruimten zijn geen auto 
matisch onderdeel van de toeristen-industrie; zorg, 
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liefde en vriendschap worden al veel te veel in tijd 
gemeten en als het even kan afgerekend. 
Ook al is de markt soms doelmatiger dan nog zijn 
er overwegingen om andere waarden voorrang te 
geven. Leven is meer dan zo doelmatig mogelijk 
aan je eind te komen. Juist op levensterreinen waar
aan de beschaving van een samenleving valt af te 
meten, zoals zorg, cultuur, onderwijs, levensbe
schouwing, omgang met natuur en leefomgeving 
zijn waarden als respect, zorgvuldigheid, tijd en be
langstelling van belang. 

• 16 
En dan: de burger 
Bijna alles wat we over de overheid en de markt zeg
gen komt uit bij een stelling over de burger. We zul
len die burger daarom eerst eens nader beschou
wen. 
De burger heeft bij links lange tijd in het verdom
hoekje gezeten. Voor progressieve partijen was de 
burger al snel een kleinburger. Burgerlijk was een 
scheldwoord in een tijd dat non-conformisme de 
toon zette. Liberalen beschouwden op hun beurt de 
burger vooral als een autonoom, rationeel en calcu
lerend individu dat maximalisatie van persoonlijk 
nut nastreeft. 
Haaks hierop staat de opvatting van GroenLinks 
dat burgers hun voorkeuren en wensen juist in om
gang met anderen vormen. Het verkeer tussen men
sen is geen ruilhandel, maar mensen wisselen argu
menten uit, stellen ideeën bij en weten dat hun lot 
met dat van anderen verbonden is. 

• 17 
Autonomie 
De grote sociale bewegingen in de jaren zestig, ze
ventig en tachtig werden in hoge mate geïnspireerd 
door het begrip autonomie. Er rees massaal verzet 
tegen paternalisme en afhankelijkheid en tegen tra
ditionele autoritaire verbanden. Zo kwam men in 
beweging voor een open, democratische universi
teit, voor vormen van zelf- en medebestuur, voor 
'baas in eigen buik' en voor gelijkberechtiging en 
economische zelfstandigheid van vrouwen. 
Het ging hier om uitgesproken progressieve bewe
gingen die - verbonden als ze zich wisten met linkse 
politiek - hun kaarten voor een belangrijk deel zet
ten op de overheid. De staat moest bereiken dat on
mondige burgers mondig werden. Liberalen, ook al 
verrukt van het autonomie-ideaal, gaven het begrip 
een volledig andere invulling. Zij namen onder het 
motto 'gewoon jezelf zijn' de overheid juist veel ta
ken uit handen. De overheid zou volgens liberalen 
betuttelen, terwijl de markt juist mensen de kans 
geeft zich volledig vrij te ontplooien. 
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Autonomie heeft zeker de weg vrijgemaakt voor 
emancipatie. Mensen functioneren niet langer al
leen als lid van een groep, maar tellen ook als indi
vidu maatschappelijk mee. De door sociale contro
le afgedwongen gelijke burger is ingeruild voor de 
gelijkwaardige en anderen respecterende burger. 
Luisteren en volgzaamheid hebben plaatsgemaakt 
voor debatteren en zelfstandigheid. Het uitgangs
punt is niet alleen dat de burger zelf wil, maar ook 
heel goed zelf kan beslissen. 
Er is echter ook een keerzijde. Door de nadruk op 
autonomie is de waarde van sociale verbanden en 
van solidariteit teveel uit zicht geraakt. Het 'moder
ne gezin', de woongroep, het 'opzoomeren' van de 
straat, het maatschappelijk ondernemen, de maat
schap, het coöperatieve bedrijf, het koor, de sport
club, de moskee of de subcultuur tonen aan dat au
tonomie en sociale verbanden elkaar niet hoeven 
uit te sluiten. Het uiteenvallen van traditionele so
ciale verbanden heeft ertoe geleid dat mensen ge
probeerd hebben er nieuwe vorm en inhoud aan te 
geven. 
Door gelijkwaardigheid en keuzevrijheid centraal te 
stellen kan het begrip autonomie in een nieuwe 
context worden geplaatst. Het functioneren binnen 
zelfgekozen sociale verbanden op basis van gelijk
waardigheid is een voorwaarde voor het autonoom 
vorm geven aan het leven. Dergelijke sociale ver
banden vormen met elkaar de civiele samenleving. 
De rol die zij spelen in het openbare leven staat 
weer op de politieke agenda. 

• 18 
De civiele maatschappij 
Het belang van sociale verbanden laat zien dat er 
meer is tussen overheid en markt. Het onderlinge 
verkeer tussen burgers 'Wordt niet alleen geregu
leerd door wetten en het marktprincipe. Wie zich 
inzet voor de buurtvereniging, doet dat niet omdat 
de overheid dit voorschrijft of omdat men er rijk 
van wordt. 

GroenLinks wil echter niet de fout maken het maat
schappelijk middenveld alleen maar te zien als iets 
moois. Wanneer geen sprake is van democratisch 
georganiseerde verbanden liggen onevenwichtig lei
derschap en volgzaamheid op de loer. En wanneer 
culturen en gemeenschappen zich afsluiten voor de 
buitenwereld en er geen uitwisseling van ideeën en 
opvattingen meer plaatsvindt, kunnen deze verban
den een hindernis worden voor mensen om zich te 
ontplooien. 
Niemand heeft behoefte aan de terugkeer van cor
poratisme en achterkamertjespolitiek uit de tijd 
van de verzuiling. In plaats daarvan moet een ster-

GroenLinks: 16-18 



ke civiele maatschappij bijdragen aan een levendige 
democratische cultuur, waarin betrokkenheid bij 
anderen en bij de publieke zaak tot uitdrukking 
komt. Op die manier biedt de civiele samenleving 
een alternatief voor een markt -samenleving die ge
kenmerkt wordt door onverschilligheid, consumen
tisme en egoïsme. 
Wie de civiele samenleving deze rol toedicht, zal 
een open oog hebben voor bestaande machtsver
schillen. De burger bestaat niet, er is grote ongelijk
heid tussen mensen. Op veel terreinen van het le
ven is betrokken burgerschap absoluut nog niet 
vanzelfsprekend. In bedrijven bijvoorbeeld is zeg
genschap over belangrijke zaken te beperkt. Over 
investeringen en besteding van de winst beslissen 
de 'betere burgers' liever zelf. Tegenover duurbe
taalde adviesbureaus en wetenschappers, die grote 
projecten van overheid en marktpartijen erdoor 
moeten drukken, zijn burgers nauwelijks opgewas
sen, door gebrek aan ondersteuning en middelen. 

• 19 
Gelijke kansen 
Ook binnen de civiele maatschappij liggen de kan
sen niet voor alle initiatieven van burgers gelijk. 
Nieuwe vormen van sociale verbanden leggen het 
vaak af tegen gevestigde instituten van het traditio
nele middenveld. En zonder een vasthoudende en 
naar draagvlak zoekende overheid worden daklo
zenvoorzieningen en sociale pensions door goed ge
organiseerde buurtbewoners geweerd. 
De rol van de overheid als 'schild voor de zwakken' 
geldt in zekere zin ook voor de rol die de overheid 
speelt in de verdediging van de civiele samenleving 
tegenover de vrije marktkrachten, die ongelijkheid 
tussen burgers creëren. Zonder die steun van de 
overheid is burgerschap voor een deel van de bevol
king een lege huls en is er geen sprake van gelijk
waardigheid en zelfstandigheid. Mensen die in de 
markt en de samenleving geknakt of uitgesloten 
zijn moeten kunnen rekenen op actieve solidariteit 
van medeburgers en waar nodig op zorg door de 
overheid. 

• 20 
Wat bindt burgers? 
Een politieke partij moet oog hebben voor het type 
verbanden dat de civiele maatschappij kenmerkt. 
Er bestaan banden binnen en tussen groepen. Wat 
mensen binnen dezelfde groep bindt, onderscheidt 
hen juist van andere groepen. Groepen worden bij
eengehouden door een gezamenlijke geschiedenis, 
waarden, gebruiken en gewoontes. Dit wil niet zeg
gen dat mensen, eenmaal binnen de groep, daarin 
opgesloten moeten zitten. Onderwijs, kunst en het 
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publieke debat hebben een functie in het aanbieden 
van een brede variatie aan culturen en waarden- en 
normenpatronen, waardoor mensen ontvankelijk 
worden voor andere groepen en ze in de gelegen
heid gesteld worden eigen keuzen te maken en 
nieuwe verbintenissen aan te gaan. 
Van generatie op generatie moet deze ontvankelijk
heid voor andere groepen en culturen worden over
gedragen. In het onderwijs worden niet zozeer vas
te normen en waarden doorgegeven, maar kennis, 
inzichten, vaardigheden en houdingen die nodig 
zijn om eigen normen te ontwikkelen en de dialoog 
met anderen aan te gaan. 
Wat in een pluriforme samenleving iedereen met ie
dereen verbindt, is wederzijds respect en de gedeel
de verantwoordelijkheid voor het omgaan met ver
schillen. In een open dialoog vindt de verandering 
van de samenleving plaats. In dat veranderingspro
ces zijn multiculturaliteit en pluriformiteit meer 
dan alleen het naast elkaar leven van verschillende 
(sub)culturen en levensvormen. Een ieder die hier 
leeft, moet bereid zijn om met anderen over de ei
gen normen en waarden in debat te gaan. Want zo
dra het gesprek verstomt, krijgt begrip geen kans en 
neemt de kans toe op confrontaties, waarbij de een 
probeert de ander zijn wil op te leggen. 

• 21 
De kern: solidariteit 
In dit hoofdstuk zochten we naar de kern van de re
latie tussen burgers en overheid. We namen afstand 
van de gedachte dat het debat slechts over de keuze 
tussen staat of markt zou moeten gaan en we zoch
ten naar de schakels die overheden, burgers en 
maatschappelijke organisaties met elkaar verbin
den. Politiek is, in onze visie, het versterken en on
derhouden van die schakels. 
De burger van GroenLinks is niet het autonome, 
calculerende individu dat uit is op nutsmaximalisa
tie. Mensen zijn afhankelijk van anderen, kunnen 
zich dankzij anderen ontplooien en worden door 
derden in toom gehouden. Emancipatie en zeltbe
schikking krijgen pas betekenis in een politieke ge
meenschap van burgers die zich verantwoordelijk 
weten voor elkaar. De democratie - en de uitbrei
ding daarvan met referenda, zeltbeheer en interac
tieve besluitvorming - is zonder die gemeenschap 
zielloos. 
Binnen de gemeenschap kunnen mensen zeer ver
schillend zijn en moeten ze de mogelijkheid hebben 
om die verschillen ook te tonen en ernaar te hande
len zonder een hiërarchische normering van de ver
schillen. Voor GroenLinks is cultuur steeds een ont
wikkelingsproces en geen statisch gegeven. De es
sentie van een multiculturele en pluriforme samen-
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leving wordt gevormd door interactie tussen cultu
ren. Daarmee worden strijdige elementen binnen 
en tussen de culturen blootgelegd, wat leidt tot het 
telkens opnieuw vaststellen van de regels van het 
onderlingeverkeer. 
Deze regels vormen het hart van onze gemeen
schap. Wie over aanpassing en integratie spreekt, 
kan wel een mening hebben over hoe een ander 
zijn leven leeft, maar kan niet om meer en mag niet 
om minder vragen dan instemming met de regels 
van ons onderlinge verkeer. 
De basis voor een democratische en pluriforme sa
menleving ligt in de gelijkheid van mensen en de 
waardigheid van het individu. Zo is dat onder meer 
vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rech
ten van de Mens en in de Nederlandse grondwet. 
Respect voor deze beginselen is allesbehalve vanzelf
sprekend. Het is voortdurend onderwerp van poli
tiek debat en het moet bevochten worden tegen de 
achtergrond van een vaak weinig poëtische maat
schappelijke realiteit. Dat debat en dat gevecht vor
men in feite de kern van de democratie. 

• 22 
Overheid 
1 De overheid is het werktuig van de burgers om 
hun gemeenschappelijke zaken te regelen. Het gaat 
hierbij primair om de handhaving van de rechts
staat, duurzame ontwikkeling, volwaardige deelna
me van burgers aan de samenleving en rechtvaardi
ge verdeling van macht, werk en inkomen. 

2 Het geweldsmonopolie, 'het recht' en de rechts
staat verschaffen de burgers de bescherming tegen 
geweld, wreedheid, onderdrukking en discrimina
tie. De instandhouding van de persoonlijke vrijhe
den is de eerste zorg van de democratie. De tweede 
is het vormgeven aan de solidariteit tussen mensen. 

3 Een moderne overheid kent haar beperkingen. 
De overheid weet het niet beter dan de burger en 
staat niet boven de maatschappij. De volksvertegen
woordiging gaat het gesprek aan met de samenle
ving over de kwaliteit van het bestaan en tracht te 
leren van eerdere ervaringen. De overheid bevor
dert de variëteit aan keuzemogelijkheden en de po
litiek kiest. De overheid bevordert o.a. door middel 
van wetgeving en voorlichting de zeggenschapsmo
gelijkheden van mensen. 
4 GroenLinks erkent de maatschappelijke tegen
stellingen en tegenstrijdige belangen tussen burgers 
en hun groeperingen. Daarbinnen kiest Groen
Links voor een overheid die zich inzet voor hen die 
zich niet of moeilijk kunnen organiseren en (collec-
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tieve) macht kunnen verwerven en zodoende zwak 
staan in de samenleving. 

5 Er wordt een diversiteitsbeleid gevoerd, dat erop 
gericht is discriminatie en achterstanden tegen te 
gaan, autonomie van alle burgers te bevorderen en 
tegenstrijdige belangen van verschillende groepen 
af te wegen. Dit diversiteitsbeleid is een geïntegreerd 
onderdeel van alle relevante beleidsbesluiten. 

• 23 
6 Om alle burgers gelijkwaardig en in vrijheid te 
kunnen laten deelnemen aan het openbare leven, 
onderhoudt de overheid de voorzieningen die daar
voor onvoorwaardelijk aanwezig dienen te zijn, zo
als onderwijs, sociale zekerheid, cultuur, zorg en 
veiligheid. Binnen het door de overheid gegaran
deerde voorzieningenniveau wordt de individuele 
keuzevrijheid van de burger vergroot. 

7 Verdere privatiseringen, verzelfstandigingen en 
afstotingsoperaties zijn in Nederland over het alge
meen niet meer wenselijk. Waar privatiseringen, af
stotingsoperaties en verzelfstandigingen aantoon
baar slecht zijn uitgevallen, zullen de mogelijkhe
den worden bezien om deze terug te draaien. 

8 Bij belangrijke politieke beslissingen over b.v. 
infrastructuur worden diverse organisaties in staat 
gesteld om hun alternatieven uit te werken en door 
te rekenen, zodat de politiek haar keuzen beter kan 
maken. 

9 De rijksoverheid heeft vertrouwen in lagere 
overheden en burgers en kiest daarom voor ruim
hartige decentralisatie. Dit voor zover de gevolgen 
niet de schaal van het bestuur overschrijden, indivi
duele grondrechten en de rechtsgelijkheid van bur
gers gewaarborgd blijven, en een goede coördinatie 
en afstemming tussen de overheden plaatsvindt. 
Bij de decentralisatie van taken en bevoegdheden 
horen ook voldoende financiële middelen om die 
naar behoren uit te voeren. 

10 Veel bestuurlijke vraagstukken overstijgen de 
gebiedsgrenzen van het lokale of provinciale be
stuur. In dergelijke gevallen zijn bestuurlijke experi
menten nuttig. Ook de landsgrenzen mogen bij 
deze experimenten overschreden worden. Voor zul
ke experimenten geldt als toetssteen de democrati
sche legitimatie. 

• 24 
11 De overheid stimuleert bedrijven voorzienin
gen te treffen die de participatie van burgers bevor-
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deren. Ze sluit tevens aan bij en stimuleert de hui
dige tendens tot meer maatschappelijk onderne
men door - in contracten voor aanbesteding of sa
menwerking met particuliere partijen - doelstellin
gen ten aanzien van milieu-, achterstands- en di
versiteitsbeleid op te nemen. 

12 De Nederlandse overheid bevordert dat ook in 
eigen land alle artikelen van de Universele Verkla
ring van de Rechten van de Mens voor alle bewo
ners volledig worden toegepast. Een onafhankelijke 
instantie dient jaarlijks te toetsen in hoeverre zo
wel de burgerlijke als sociaal-economische mensen
rechten echt inhoud krijgen en welke obstakels er 
nog zijn. Het beste ijkpunt voor zo'n toetsing is de 
realisatie van die rechten voor de meest tenachter
gestelden. 

13 De Standaardregels betreffende het bieden van 
gelijke kansen aan gehandicapten (VN-resolutie 
48/96") worden uitgewerkt in de Nederlandse wet
geving. 

14 De privacywetgeving wordt uitgebreid. De be
scherming van het gebruik van e-mail wordt gelijk
gesteld met de bescherming van het briefgeheim. 
Ook op internationaal niveau ijvert de overheid 
voor zo'n regeling. 

15 De uit de globalisering en de Europese integra
tie voortvloeiende belasting- en beleidsconcurren
tie tussen landen zal voor Nederland geen aanlei
ding zijn om zijn belastingen te verlagen, zijn socia
le zekerheidsstelsel aan te tasten of zijn milieube
leid te verzwakken. 

• 25 
Democratie 
1 Burgers krijgen de mogelijkheid om achteraf be
sluiten van de Tweede Kamer over wetgeving per 
referendum te corrigeren. Dit geldt ook voor plano
logische kernbeslissingen en internationale verdra
gen. 

2 Het volksinitiatief wordt mogelijk. Wanneer 
tien procent van de kiesgerechtigden een verzoek 
om een concrete vraagstelling per referendum on
dertekent, wordt deze vraagstelling daadwerkelijk 
voorgelegd. De uitslag is bindend. Een volksinitia
tief over artikelen van de Grondwet is uitgesloten. 

3 Het passief en actief kiesrecht van niet-Neder
landers die twee jaar of langer legaal in Nederland 
verblijven, wordt naar alle bestuurlijke niveaus uit
gebreid. 
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4 De leeftijdsgrens voor actief en passief kiesrecht 
wordt verlaagd naar 16 jaar. 

5 In Provinciale Staten en gemeenten wordt, ana
loog aan het landelijke systeem van regeringsvor
ming, een dualistisch systeem ingevoerd. Wethou
ders en gedeputeerden hebben geen zitting in de ge
meenteraad of Provinciale Staten en kunnen van 
buiten de raad of Provinciale Staten komen. De 
burgemeester wordt gekozen door de gemeente
raad voor een periode van vier jaar. De Commissa
ris van de Koningin wordt gekozen door de Provin
ciale Staten. Kamerleden, leden van Provinciale Sta
ten en gemeenteraadsleden kunnen vervangen wor
den bij ziekte en zwangerschap. 

6 Omdat erfelijke staatsfuncties in strijd zijn met 
democratische principes, wordt het staatshoofd ge
kozen door de Staten-Generaal. 

7 Ondernemingsraden krijgen instemmingsrecht 
over de winstbestemming, alsmede het recht om de 
helft van de Raad van Commissarissen te benoe
men en terug te roepen. Medezeggenschap in be
drijven met minder dan 50 werknemers wordt bij 
wet geregeld en voor bedrijven met minder dan 100 
werknemers vergroot tot op het niveau van grotere 
instellingen en bedrijven. 

• 26 
Onderwijs 
1 Onderwijs is cruciaal voor individuele ontplooi
ing van mensen, maar ook voor sociale cohesie in 
de samenleving. Een pluriforme en moderne sa
menleving kan niet zonder goed en toegankelijk on
derwijs. Dat dient de leerling te begeleiden bij een 
volwaardige democratische deelname aan die sa
menleving. Daartoe is de komende jaren een flinke 
inhaalslag nodig. Prioriteiten daarbij zijn het verbe
teren van de kwaliteit van het onderwijs en het 
creëren van gelijke kansen. Er moet meer samen
hang komen tussen het onderwijs, de betrokken
heid van ouders, gemeenten en instellingen voor 
jeugdzorg en -beleid. 

2 Om de noodzakelijke kwaliteitsverbetering te re
aliseren wordt er fors genvesteerd in het primair en 
secundair onderwijs, gericht op: 
- differentiatie van de klassen grootte; 
- meer ruimte voor individuele begeleiding; 
- verkleining van de lestaak in het secundair onder-

wijs; 
- betere huisvesting van scholen; 
- scholing van leraren; 
- moderne lesmethoden; 
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- versterking van niet-onderwijzend personeel, 
management en bestuur. 

3 Aan scholen in aantoonbaar moeilijke omstan
digheden zal meer personeel verbonden worden en 
zullen voorzieningen afgestemd worden op die om
standigheden. De omvang van de lestaak van lera
ren gaat omlaag en hangt mede af van de graad van 
moeilijkheid van het werk. 

4 Investeren in de zogenaamde Brede School is in
vesteren in extra ontwikkelingskansen voor kinde
ren. De brede school is langer open, werkt intensief 
samen met andere instellingen in de wijk of ge
meente en met ouders. Door meer te investeren in 
voorschoolse activiteiten wordt voorkomen dat al 
op jonge leeftijd achterstanden ontstaan. Opvoe
dingsondersteuning en taalles aan ouders kunnen 
daar onderdeel van zijn. 

5 Er komen voldoende middelen om onderwijs in 
allochtone levende talen in het onderwijscurricu
lum op te nemen als ouders dit wensen. 

6 In het onderwijs wordt structureel projectmatig 
en themagericht aandacht gegeven aan vredesop
voeding, anti-racisme, milieubesef en het doorbre
ken van de traditionele rolverdeling tussen de sek
sen en seksuele oriëntatie. 

7 Het vroegtijdig schoolverlaten in het voortgezet 
onderwijs wordt drastisch teruggebracht. Scholen 
zorgen voor een specifiek beleid hierop door ont
wikkeling van leerlingvolgsystemen, intensieve con
tacten tussen basisschool en voortgezet onderwijs, 
inspanningscontracten tussen school, leerling en 
ouders, of aanstelling van allochtone leerlingbege
leiders. De leerweg in VBO/MAVO wordt verlengd 
van 5 naar 6 jaar. 

8 In het primair en voortgezet onderwijs krijgen 
ouders een grotere stem in het bestuur. De over
heid neemt meer afstand, waardoor de autonomie 
van scholen versterkt wordt en de mogelijkheden 
om een gemeentebreed of regionaal onderwijsbe
leid te voeren worden vergroot. Leerlingenraden 
krijgen adviesrecht over de inhoud en samenstel
ling van het lesprogramma. 

• 27 
9 Vernieuwingen in het voortgezet onderwijs, zo
als Basisvorming, de Tweede Fase van HAVO/ 
VWO en de Leerwegen in VBO/MAVO, worden 
versterkt door te investeren in de verspreiding en 
verdere ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. In 
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het bijzonder werkwijzen die bijdragen aan het kun
nen samen-leven en samen-werken. De vorming 
van mediatheken met (audiovisuele) hulpmiddelen 
in de scholen wordt gestimuleerd. Met extra mid
delen voor met name VBO/MAVO-scholen kan 
een breed aanbod op goed geoutilleerde scholen 
worden gerealiseerd, waardoor dit type onderwijs 
aantrekkelijker wordt voor leerlingen, ouders en 
bedrijven. 

JO Een grote financiële en kwalitatieve impuls is 
nodig om het middelbaar beroepsonderwijs op de 
toekomst voor te bereiden. Naast de beroepsoplei
dende leerweg (leren met stage) zal de beroepsbege
leidende leerweg (leren en werken, waarin de leer
lingen een leerarbeidscontract met een werkgever 
en de opleiding sluiten) een evenwaardige plaats 
gaan innemen. Het middelbaar beroepsonderwijs 
en het leerlingwezen kunnen op termijn zo in el
kaar overgaan. Werk/leer-situaties mogen niet mis
bruikt worden om regulier werk, zonder begelei
ding en tegen betaling beneden CAO-niveau, te la
ten verrichten. De doorstroom-mogelijkheden tus
sen de opleidingen onderling en tussen MBO en 
HO worden verbeterd en hersteld. 

• 28 
II Er komt één stelsel van Hoger Onderwijs. Glo
baal bestaan er binnen dit systeem drie ideaaltypi
sche opleidingen: beroepsgericht, algemeen acade
misch en specifiek academisch. Studenten hoeven 
niet één ideaaltype te volgen, maar zijn vrij om zelf 
een studiepad uit te zetten. Instellingen gaan dos
sierruplama's afgeven, die vermelden welke vakken 
op welk niveau met goed gevolg zijn afgelegd. 
[Zie voor studiefmanciering en de relatie met de 
studieprestatie hoofdstuk 3 (De kwaliteit van het 
bestaan), onder de paragraaf Armoedebestrijding 
en inkomensbeleid, punt 6.] 

12 In het Hoger Onderwijs krijgen studenten en 
medewerkers meer medezeggenschap over het be
leid van de instelling. 

13 De omslag van 'Nederland Distributieland' 
naar 'Nederland Innovatieland' vergt een forse in
vestering in kennisinstituten die zich richten op 
onderzoek die dit maatschappelijk nut ondersteu
nen en waar overheid, milieubeweging en bedrijfs
leven met hun vragen en ideeën terecht kunnen. 

14 Het levenslang leren wordt bevorderd. De kos
ten van bijscholing worden fiscaal gecompenseerd. 
De voorzieningen voor deeltijdstudie worden uit
gebreid. Mensen met een uitkering worden tijdens 
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bijscholing vrijgesteld van sollicitatieplicht. Bij 'le
venslang leren' dient ook rekening te worden ge
houden met de dreigende achterstand die mensen 
oplopen door de moderne informatietechnologie. 
Er moeten gerichte educatieve programma's wor
den aangeboden. 
Voor inburgering van nieuwkomers komt er meer 
geld, met name voor inburgering-op-maat en ver
volgtrajecten. Daarnaast komt er een IO-jarig plan 
van aanpak om het analfabetisme uit te bannen on
der de allochtonen die al langer hier verblijven en 
onder autochtone volwassenen. 

• 29 
Cultuur, media en sport 
I De kern van het kunstbeleid is het stimuleren 
van een verscheidenheid van kunst en kunstoplei
dingen. De rol van de overheid is een voorwaarden
scheppende. Zij maakt de productie van professio
nele en amateurkunst mogelijk. De overheid be
moeit zich niet met de inhoud ervan. Er komt meer 
geld voor beginnende kunstenaars (WIK) en ama
teurkunstbeoefening. 

2 Kunst is onderzoek en ontwikkeling. Nieuwe 
technologie en nieuwe media bieden kunstenaars 
mogelijkheden die tot nu toe slechts spaarzaam ge
bruikt worden. De overheid zal de toepassing hier
van bevorderen. 

3 De internationalisering van de informatiemaat
schappij en de multiculturele samenleving bieden 
nieuwe kansen voor onder andere de ontwikkeling 
van interculturele kunstuitingen. Uitwisseling tus
sen landen in de Europese Unie en landen daarbui
ten kan worden bevorderd door de oprichting van 
laboratoria voor ontmoeting tussen culturen en on
derzoek naar nieuwe mogelijkheden. Nederland sti
muleert de oprichting van dergelijke laboratoria 
binnen zijn grenzen. 

4 Kunsteducatie draagt ertoe bij dat toekomstige 
generaties tradities begrijpen en verscheidenheid 
waarderen. Kunsteducatie krijgt dan ook een be
langrijke plaats in het onderwijs. Lokale overheden 
hebben daarbij ten aanzien van het primair onder
wijs een eigen rol. 

5 De overheid schept de nodige voorwaarden voor 
een kwalitatief sterk publiek mediabestel. De kwali
teit hiervan komt mede tot uiting in een strikte be
perking van het aantal reclameboodschappen. De 
publieke omroepen leveren een bijdrage aan inhou
delijk geproflieerde radio- en tv-netten. 
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6 De overheid bevordert forse investeringen in de 
elektronische snelweg gericht op democratisering 
van het gebruik van informatie- en communicatie
technologie, betere toegankelijkheid van alle maat
schappelijk relevante informatie en het terugdrin
gen van de mobiliteit. 

7 In het sport beleid ligt de prioriteit bij de recrea
tieve sportbeoefening. Uitgangspunt is dat iedereen 
van jong tot oud, met en zonder handicap, kan 
deelnemen, al dan niet in verenigingsverband. De 
sportverenigingen zijn belangrijk voor de sociale 
functie en worden in hun kadervorming en accom
modaties actief ondersteund . 
Bewegingsonderwijs, zoals schoolzwemmen, zal 
worden uitgebreid en in een vroeg stadium gegeven. 

8 Het bestaande en het verleden, vorm gegeven in 
talloze monumenten, is ons collectieve geheugen. 
Voor de instandhouding van onze culturele identi
teit is onderhouden, opknappen en tegengaan van 
slopen van monumenten essentieel. Daarom wordt 
voor adequate monumentenzorg voldoende geld 
uitgetrokken. 
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• 30 
Rechtstaat en internationale rechtsorde 

De Nederlandse rechtsstaat is geen vanzelfspre
kendheid. In vele delen van de wereld is de staat 
niet de hoeder van de burgerrechten, maar juist de 
oorzaak van de schending van die rechten. De op
vatting dat de bescherming van de burger tegen ge
weld en dictatuur tot de kerntaken van de overheid 
behoort, is nog lang geen gemeengoed. 
Gij zult niet doden. Zo luidt het hoogste gebod van 
de rechtsstaat. Geen burger heeft het recht een an
dere burger naar het leven te staan. Dit gebod is in 
Nederland zo vanzelfsprekend dat ook de rechts
staat zelf zich hieraan te houden heeft. In de inter
nationale rechtsorde ziet het er heel anders uit. Sta
ten bedreigen elkaar, totalitaire machthebbers hou
den hun eigen bevolking in gijzeling, universele 
mensenrechten worden op grote schaal geschonden. 

• 31 
Rechtsstaat 
De Nederlandse staat is als wetgever de uitdrukking 
van wat in onze samenleving wel en niet getole
reerd wordt. Als houder van het geweldsmonopolie 
beschermt ze ons als burgers tegen elkaar en tegen 
eventuele bedreigingen van buiten. De rechtsstaat 
geeft burgers rechten en wapent hen tegen de wille
keur van de staat. Een uitgangspunt daarbij is dat 
de overheden zich aan de gestelde regels dienen te 
houden, of anders door het rechtssysteem gecorri
geerd worden. Het vertrouwen van de burger in het 
systeem is mede afhankelijk van de toegankelijk
heid van de rechtsbescherming. 
Het bestaan van de rechtsstaat geeft eveneens uit
drukking aan het feit dat wij allemaal deel uitma
ken van één gemeenschap: een politieke gemeen
schap waarin een ieder de mogelijkheid moet heb
ben om op voet van gelijkwaardigheid te kunnen 
participeren. 
Criminaliteit en onveiligheid vormen een bedrei
ging voor de volwaardige deelname aan de samenle-
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ving, zowel voor slachtoffers als voor daders. De 
kans op crimineel gedrag wordt vergroot door een 
zwakkere binding met de samenleving. Aandacht 
en hulp voor jongeren die dreigen te ontsporen 
voorkomt veel overlast, criminaliteit en schade. Pre
ventieve maatregelen verdienen de voorkeur boven 
repressie. Ook nieuwe mogelijk bedreigende ont
wikkelingen voor de samenleving dienen vanuit dat 
oogpunt benaderd te worden. 
De rechtsstaat is niet louter een verzameling rech
ten, maar de uitdrukking van onze onderlinge lots
verbondenheid. Daarom is de vraag wie er wel en 
niet bij horen zo belangrijk. De Nederlandse over
heid heeft verantwoordelijkheid jegens elk individu 
dat zich binnen de Nederlandse grenzen bevindt. 
Het gegeven dat grote groepen mensen wel in Ne
derland zijn, maar geen rechten kunnen doen gel
den als staatsburger, is ongewenst. De vraag om 
hier te mogen wonen en werken dient - in tegenstel
ling tot wat nu het geval is - met zorgvuldigheid, 
ruimhartigheid en mededogen te worden beant
woord. 

• 32 
Natiestaat en internationale rechtsorde 
De globalisering heeft staten onderling afhankelijk 
gemaakt en de autonomie van elke staat afzonder
lijk verzwakt. Mensen, kapitaal, informatie, goede
ren en culturen zijn op drift geraakt en bewegen 
zich los van hun oorsprong over de wereld. Multi
nationale mega-ondernemingen beschikken over 
kapitalen waar de meeste regeringen slechts van 
kunnen dromen. Een steeds groter deel daarvan 
flitst over de aardbol zonder dat overheden ook 
maar iets te zeggen hebben over wat er met dat geld 
gebeurt. Door ruim baan te geven aan de liberalise
ring van de wereldhandel en het geldverkeer, heb
ben overheden hun onmacht overigens zelf geko
zen. Ze zijn hun greep op de economie daarmee 
goeddeels kwijt geraakt. 
De val van de Sovjet-Unie en het einde van de Kou
de Oorlog hebben op veel plaatsen ook tot een ver-
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zwakking van de staat geleid. Niet langer worden 
regeringen om geo-politieke redenen door bondge
noten in Oost of West klakkeloos in het zadel ge
houden. De buitenlandse steun neemt af en is niet 
meer vanzelfsprekend. 

• 33 
Conflicten 
Het vrije-marktdenken, de globalisering en de geo
politieke veranderingen hebben in veel landen een 
machtsvacuüm doen ontstaan. Dat geldt in de voor
malige deelrepublieken van de Sovjet-Unie even
goed als op het Afrikaanse continent. In een aantal 
gevallen heeft dit ertoe geleid dat meer democrati
sche bestuurders een kans hebben gekregen. In La
tijns-Amerika behoort de militaire dictatuur tot het 
verleden. In Zuid-Afrika is de apartheid afgeschaft, 
er kwam vrede in Midden-Amerika en in een aan
tal Afrikaanse landen werd de éénpartijstaat vervan
gen door een min of meer functionerende democra
tie. Maar even zo vaak waren conflicten een gevolg 
van dit machtsvacuüm en escaleerden sommige 
daarvan in ernstig geweld. Die escalatie werd ge
voed door de onbeperkte beschikbaarheid van 
goedkope wapens, die met het einde van de Koude 
Oorlog in Oost en West overtollig zijn geworden. 
De gevolgen daarvan hebben de laatste jaren de 
journaals beheerst. Tientallen miljoenen op de 
vlucht, chaos en anarchie met een extreem geweld
dadige dimensie, honger en epidemieën. 
De internationale gemeenschap is niet bij machte 
het geweld te keren en de rechtsorde te handhaven. 
Sterker nog: 'de internationale gemeenschap' blijkt 
als het erop aankomt uit niets anders te bestaan 
dan een club van individuele landen die allemaal 
hun eigen belangen behartigen. Er is van een werke
lijke gemeenschap waaraan landen een deel van 
hun soevereiniteit overdragen, helemaal geen spra
ke. 
Het is wenselijk dat dit verandert, maar dat kan al
leen als er in de lidstaten die met elkaar die interna
tionale gemeenschap vormen, een draagvlak is. 
Daarvoor moet het besef doordringen dat armoede 
en uitsluiting, milieuvernietiging en gewelddadige 
conflicten op den duur de nationale belangen van 
alle lidstaten schaden. Alleen door samen te werken 
kunnen die problemen dichter bij een oplossing 
worden gebracht. Ze gaan de schaal van de nationa
le regeringen ver te boven. 
GroenLinks is van die supranationale samenwer
king een groot voorstander. Dat geldt voor het Eu
ropese niveau net zo goed als voor het mondiale. 
Overdracht van nationale soevereiniteit vereist ech
ter wel dat de internationale bestuursorganen de
mocratisch gelegitimeerd en politiek effectief zijn. 
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Dat is nu niet het geval. De Verenigde Naties ontbe
ren macht en de Europese Unie blijkt niet in staat 
tot een gemeenschappelijke buitenlandse politiek 
die de strijd der naties overstijgt. 

• 34 
Europese samenwerking 
De macht die de EU uitoefent is ondoorzichtig en 
niet gecontroleerd. Het ontbreekt de Europese bur
gers aan middelen om meer bij de besluitvorming 
betrokken te raken. Er is geen transparantie, de 
Raad van Ministers legt niet of nauwelijks verant
woording af, de Europese Commissie wordt slechts 
herkend als een bureaucratische moloch en het Eu
ropees Parlement ontbeert de bevoegdheid om het 
democratisch gat te dichten. 
Bovendien is de EU verre van effectief als het gaat 
om de sociale of milieupolitiek, twee terreinen 
waarop internationale samenwerking nu juist drin
gend gewenst is. Het Verdrag van Amsterdam en 
het ook in Amsterdam gesloten 'Stabiliteitspact' 
hebben hier weinig aan veranderd. 
Nederland moet, waar mogelijk samen met gelijk
gestemden binnen de EU, sterk aandringen op uit
breiding en democratisering van de Europese sa
menwerking. Hierbij gaat het ook om de uitbrei
ding van rechten van de niet-EU-onderdanen die 
in Europa verblijven. 
Een dergelijke samenwerking - economisch, so
ciaal, ecologisch - kan niet zonder een duidelijke 
politiek ten opzichte van de buitenwereld. Nu staat 
Europa met zijn rug naar de wereld: economisch 
een grootmacht, maar weinig bereid om importen 
uit ontwikkelingslanden een ruime kans te geven; 
trots op de interne markt, maar panisch voor de 
komst van burgers van buiten het eigen grondge
bied; politiek een potentiële zwaargewicht, maar 
verdeeld en machteloos als er dicht bij huis of ver
der weg om visie en daadkracht wordt gevraagd. 

• 35 
Fort Europa 
Een dergelijk Fort Europa belemmert de noodzake
lijke versterking van de internationale rechtsorde 
en ondermijnt op den duur ook zijn eigen duurza
me ontwikkeling. Alleen al daarom, maar ook om 
redenen van humaniteit en solidariteit met burgers 
elders op de wereld, zal de Europese Unie op het in
ternationale toneel meer dan ooit aanwezig moeten 
zijn. Van de economische eenwording zullen, wil 
zij op termijn succesvol zijn, ook burgers buiten de 
EU moeten kunnen profiteren. Gesloten grenzen 
vormen, net als wapenleveranties en een dubbelhar
tige mensenrechtenpolitiek, op den duur een zoda
nige bedreiging van de wereldvrede dat ze op de 
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Unie zelf zullen terugslaan. Een integraal handels-, 
ontwikkelings- en mensenrechtenbeleid kan voor
komen dat het aantal vluchtelingen toeneemt. 
Ook de uitbreiding van de EU met nieuwe landen 
moet in dit licht worden bezien. Het is een manier 
om het bereik van de versterkte en gedemocratiseer
de Europese rechtsorde verder te vergroten. Het 
verruimt de mogelijkheden voor een ecologische 
politiek, het draagt eraan bij dat de escalatie van 
conflicten ten minste in een aantal specifieke geval
len kan worden tegengegaan. 
Mede met het oog op die uitbreiding is het onbe
grijpelijk dat de visie op Europa van diverse Neder
landse partijen gedicteerd lijkt te worden door een 
bekrompen eigenbelang. De Europese samenwer
king mag vooral niet te veel kosten. Deze 'geld te
rug' -obsessie dreigt de verhoudingen tussen de lid
staten te verzieken. Grotere prioriteiten, waarbij 
het Nederlandse en Europese belang samenvallen, 
raken op de achtergrond: het doelmatiger en duur
zamer besteden van de Europese fondsen, het ver
wezenlijken van de uitbreiding van de Unie en de 
democratisering van de Europese besluitvorming. 
Het streven naar een sociaal en solidair Europa is 
door paars overboord gezet; verblind door het suc
ces van het poldermodel, ziet men de toenemende 
beleidsconcurrentie op sociaal en fiscaal terrein vol 
vertrouwen tegemoet. Sociale dumping is immers 
geen probleem, zolang de gedumpte werknemers in 
Vilvoorde wonen, of in het Ruhrgebied. 

• 36 
Vredesmacht 
De bereidheid ook buiten het eigen grondgebied 
burgers te beschermen vormt het wezen van de in
ternationale rechtsorde. Deze bescherming wordt 
het best geboden door economische en politieke sa
menwerking. Die kan binnen Europa leiden tot toe
treding van nieuwe landen tot de Unie, en er bui
ten tot nauwe verdragsmatige verbintenissen tussen 
EU-landen en andere landen. Bescherming neemt 
ook de vorm aan van een compromisloos respecte
ren van de mensenrechten en van actieve diploma
tie gericht op het voorkomen van escalatie van con
tlicten. 
GroenLinks heeft een gezond wantrouwen tegen 
het oplossend vermogen van het gebruik van ge
weld. Actieve steun aan vredes- en mensenrechten
groepen in conflictgebieden en waar mogelijk het 
inzetten van Burger Vredes Teams of andere niet
militaire interventies kunnen veel meer betekenen 
dan verondersteld wordt. Maar waar diplomatie 
niet meer helpt, burgerinzet voor preventie van 
conflicten faalt en economische en politieke dwang
middelen zonder resultaat blijven, moet in een aan-
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tal gevallen ook de inzet van militaire middelen mo
gelijk zijn. Dat is het geval bij dreigende genocide 
of als er bescherming moet worden geboden ten be
hoeve van humanitaire hulpverlening. In een enkel 
geval kan militaire inzet noodzakelijk zijn bij het 
scheiden van partijen in een geëscaleerd conflict, 
teneinde de betrokken partijen en de internationale 
gemeenschap de tijd te geven om een politieke op
lossing te vinden. 
In alle gevallen vereist de inzet van militaire midde
len buiten het eigen grondgebied legitimering door 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In de 
praktijk leidt een dergelijke legitimering er echter 
lang niet altijd toe dat de interventie ook daadwer
kelijk plaatsvindt. Er is bij landen of groepen van 
landen die over militaire capaciteit beschikken, in 
de regel grote aarzeling om die capaciteit ook daad
werkelijk in te zetten. Die aarzeling is versterkt 
doordat VN-vredesoperaties in een aantal gevallen 
niet erg succesvol waren. Onduidelijke of ontoerei
kende mandaten waren daar evenzeer debet aan als 
gebrek aan discipline, onbekendheid met de lokale 
situatie en het blijvend najagen van het nationale ei
genbelang van de deelnemende landen. 
Verbetering van de supranationale besluitvorming 
en kwalitatieve versterking van de capaciteit zullen 
dergelijke feilen in de toekomst moeten voorko
men. De vorming van een parate vredesmacht on
der de vlag van de VN kan daaraan bijdragen. In 
die gedachtegang kan de secretaris-generaal van de 
VN over regionale contingenten beschikken, die in 
de genoemde gevallen en als de Veiligheidsraad 
daarom vraagt snel inzetbaar zijn. Nationale rege
ringen en parlementen zullen eerder bereid zijn om 
afstand van hun bevoegdheden te doen, naarmate 
de Veiligheidsraad representatiever is samengesteld 
en er voor de inzet van troepen duidelijker richtlij
nen en criteria bestaan. 

• 37 
Dilemma 
Nu staan we voor het dilemma dat de vorming van 
een dergelijk collectief veiligheidsstelsel - onder de 
vlag van de VN, met deelname van alle landen, per 
regio vorm gegeven - vooralsnog belemmerd wordt 
door de nu nog bestaande militaire veiligheidsorga
nisaties NAVO en West-Europese Unie (WEU), be
last als deze zijn met de erfenis van een voorbije 
Koude Oorlog. Door het uitblijven van een collec
tief veiligheidsstelsellijkt aansluiting bij met name 
de NAVO voor veel landen een aantrekkelijke op
tie. Toch wijst GroenLinks uitbreiding van de 
NAVO met een aantal Midden- en Oost-Europese 
landen en integratie van de WEU in de Europese 
Unie af, omdat dit nieuwe grenzen trekt in Europa 
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en het de indruk versterkt dat de collectieve veilig
heid afhangt van een groot en sterk blok. Zolang 
het door ons gewenste einddoel nog niet bereikt is, 
komt het er steeds op aan de institutionele ontwik
kelingen te toetsen aan een duidelijk omschreven 
politiek doel: het elimineren van conflicthaarden 
en het bereiken van politieke stabiliteit en collectie
ve veiligheid in Europa en daarbuiten. Dit zal nooit 
het werk van slechts een enkele institutie kunnen 
zijn. Per regio, maar ook per specifieke bijdrage aan 
het doel van collectieve veiligheid, zal er ruimte 
voor differentiatie en specialisatie moeten zijn. Zo 
resteert een netwerk van veiligheidsarrangementen 
waarin de politieke, economische en ecologische sa
menwerking gekoppeld zijn aan militaire samen
werking. Die laatste dient niet langer de wederzijd
se afschrikking, maar de bescherming van burgers 
die met andere middelen niet langer beschermd 
kunnen worden. Alleen als die bescherming gebo
den wordt, verdient de 'internationale gemeen
schap' de naam werkelijk een gemeenschap van vol
keren en burgers te zijn. 

• 38 
Justitie 
1 Wanneer mensen een contract afsluiten over we
derzijdse zorgplicht, heeft dat voor de partners de
zelfde rechtsgevolgen als een huwelijk, indien de 
partners dat willen . 
Adoptie wordt ook mogelijk voor niet-gehuwden, 
paren van het hetzelfde geslacht en alleenstaanden. 

2 Het gebruik van alcohol, tabak, hard- en soft
drugs wordt ontmoedigd. Alle drugs zijn onderhe
vig aan een kwaliteitscontrole. Verbouw van, han
del in en gebruik van softdrugs worden gelegali
seerd. Verhandeling vindt plaats via verkooppun
ten die in het bezit moeten zijn van een vergun
ning. Er komt een softdrugs-accijns. Op medische 
indicatie worden aan geregistreerde verslaafden on
der medische begeleiding harddrugs verstrekt voor 
gebruik ter plaatse. 

3 Bij kleine criminaliteit en jeugdcriminaliteit 
vindt een snelle berechting plaats (lik-op-stuk) en 
worden de mogelijkheden van alternatieve straffen 
en hulpverleningsmaatregelen verruimd. 

4 Van organisatoren van commerciële evenemen
ten, o.a. het betaalde voetbal wordt een redelijke 
bijdrage gevraagd voor de kosten van politie-inzet 
en andere veiligheidsmaatregelen. De overheid be
strijdt samen met het betaalde voetbal het geweld, 
vandalisme en racisme op en rond de voetbalvel
den. 
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5 De positie van de sociale advocatuur wordt 
structureel verbeterd. De eigen bijdrage wordt afge
schaft en de inkomensgrens om in aanmerking te 
komen voor een sociaal advocaat wordt afdoende 
verhoogd. 

6 Het strafrecht wordt ook van toepassing op 
overheden en instellingen die overheidstaken uit
voeren. 

7 Alle opsporingsmethoden moeten een wettelijke 
basis hebben zodat de rechter ze kan toetsen. On
danks nuttige onderdelen van de BVD wordt door 
GroenLinks aan haar bestaansrecht sterk getwijfeld. 
Er dient een onafhankelijk, wetenschappelijk onder
zoek te komen naar het nut en noodzaak van de 
BVD door onder andere de afnemers van haar pro
ducten te vragen naar de kwaliteit. Zolang de BVD 
bestaat wordt zij onderworpen aan normale parle
mentaire controle. 

• 39 
Vreemdelingenbeleid 
1 Zolang extreme welvaartsverschillen, ecologi
sche verwoesting, oorlog en onderdrukking niet tot 
het verleden behoren, zullen er mensen naar Neder
land komen. Nederland moet samen met andere 
landen door een actieve internationaal gerichte po
litiek deze oorzaken van migratie zoveel mogelijk 
wegnemen en in de gegeven omstandigheden be
reid zijn ruimhartig migranten op te nemen. 

2 Slachtoffers van (dreigende) vervolging hebben 
het recht op toegang tot de asielprocedure, ook als 
ze uit zogenoemde 'veilige landen' of via 'veilige 
derde landen ' zijn gereisd. De asielprocedure moet 
ten minste voldoen aan de internationaal geldende 
verdragen en binnen zes maanden afgerond zijn. Er 
is te allen tijde beroep mogelijk. 

3 Seksueel geweld en geweld op grond van ge
slacht of seksuele voorkeur vormen een zelfstandige 
grond voor asiel. De asielprocedure en de opvang 
dienen rekening te houden met de specifieke posi
tie en situatie van vrouwelijke, homoseksuele en 
transgender vluchtelingen. Slachtoffers van vrou
wenhandel en gedwongen prostitutie worden on
dersteund. 

4 Asielzoekers die langer dan anderhalf jaar in de 
centrale opvang moeten blijven, krijgen een vergun
ning tot verblijf om redenen van humanitaire aard. 
Gedurende hun procedure mogen asielzoekers wer
ken en studeren. 

GroenLinks: 38-39 
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5 Wanneer minderjarige asielzoekers een half jaar 
na afwijzing van hun asielverzoek door gebrek aan 
adequate opvang in het land van herkomst nog 
steeds in Nederland verblijven, krijgen zij een ver
blijfsvergunning. 

6 De vraag of veilige terugkeer van uitgeprocedeer
de asielzoekers mogelijk is, wordt door het ministe
rie van Justitie beoordeeld op basis van een rappor
tage die wordt uitgebracht door een onafhankelijk 
instituut. Deze rapportage geeft uitgebreid informa
tie over specifieke vluchtredenen. 

7 Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen alleen 
worden uitgezet als er garanties voor hun veiligheid 
bestaan. Nederland ondersteunt uitgewezen asiel
zoekers desgewenst bij hun streven in het land van 
herkomst een nieuwe toekomst op te bouwen. De 
Nederlandse overheid voert publieke informatie
campagnes om aandacht te geven aan de redenen 
waarom vluchtelingen elders bescherming zoeken. 

8 De kwaliteit van de opvang van vreemdelingen 
moet verbeteren. De controle daarop en op de daar
mee gepaarde gaande middelenstroom komt in 
handen van een onafhankelijke inspectiedienst, die 
ook rapporteert aan lagere overheden. 

9 In geen enkel geval mag het vragen van asiel een 
aanleiding zijn tot opsluiting in gevangenissen. De 
bestaande gevangenissen voor vluchtelingen wor
den zo snel mogelijk gesloten. 

10 Gezinshereniging en gezinsvorming blijven re
denen voor het verlenen van een verblijfstitel. Part
ners krijgen na een jaar verblijf in Nederland een 
zelfstandige verblijfsvergunning. 

11 Wie zich wil laten naturaliseren tot Nederlan
der, hoeft geen afstand te doen van de oorspronke
lijke nationaliteit. 

12 Wie overtuigend kan aantonen al vijf jaar in 
Nederland te verblijven, krijgt een verblijfsvergun
ning. Er komt een generaal pardon voor de zoge
naamde 'witte illegalen' , de mensen zonder ver
blijfsvergunning die wit hebben gewerkt en belas
ting en premies hebben betaald. 

13 Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen, 
om humanitaire en algemeen maatschappelijke re
denen, over basisvoorzieningen beschikken. De wet 
die koppeling van bestanden regelt om illegalen 
van basisvoorzieningen uit te sluiten, wordt niet in
gevoerd. 
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14 Europese en nationale wetgeving dient belem
meringen voor het wonen en werken in een andere 
lidstaat van de EU op te heffen, zowel voor EU-bur
gers als voor legaal in de EU verblijvende onderda
nen van derde landen. 

• 40 
Internationale rechtsorde 
1 De Verenigde Naties worden omgevormd tot 
een slagvaardige, gedecentraliseerde organisatie 
met een integrale opdracht op het terrein van de 
menselijke veiligheid (hu man security) en eigen 
financiële middelen die uit internationale belastin
gen worden verkregen. De schotten tussen diploma
tie, ontwikkelingssamenwerking, economische rela
ties en het vredes- en veiligheidsbeleid worden weg
genomen. 

2 De taken van de Veiligheidsraad worden uitge
breid naar het economische en ecologische terrein. 

3 De Veiligheidsraad moet een betere afspiegeling 
vormen van de huidige mondiale verhoudingen. 
De toetreding van Japan en enkele ontwikkelings
landen als permanente leden kan daarvoor zorgen. 
Er komt één vertegenwoordiging van de Europese 
Unie. 

4 De Veiligheidsraad kan beslissen met gekwalifi
ceerde meerderheid. Het vetorecht wordt afge
schaft. 

5 GroenLinks erkent de eigen politieke, sociale en 
culturele rechten van niet erkende volkeren en na
tionale minderheden. 

• 41 
Internationale veiligheid 
1 Het vredes- en veiligheidsbeleid wordt veel meer 
dan nu gericht op het voorkomen en beheersen van 
conflicten. 

2 De belangrijkste pijlers van vredes- en veilig
heidsbeleid zijn: 
- actieve vredesdiplomatie; 
- doelgerichte ontwikkelingssamenwerking; 
- afbouwen van wapenexport en volledige open-

baarheid van afgesloten orders en toegekende ex
portvergunningen, zolang de wapenexport nog 
voortduurt; 

- actieve bevordering van internationale controle 
op alle wapenfabricage en wapenhandel; 

- actieve mensenrechtenpolitiek. 

3 Er worden snel inzetbare diplomatieke eenhe-

GroenLinks: 40-41 



en het de indruk versterkt dat de collectieve veilig
heid afhangt van een groot en sterk blok. Zolang 
het door ons gewenste einddoel nog niet bereikt is, 
komt het er steeds op aan de institutionele ontwik
kelingen te toetsen aan een duidelijk omschreven 
politiek doel: het elimineren van conflicthaarden 
en het bereiken van politieke stabiliteit en collectie
ve veiligheid in Europa en daarbuiten. Dit zal nooit 
het werk van slechts een enkele institutie kunnen 
zijn. Per regio, maar ook per specifieke bijdrage aan 
het doel van collectieve veiligheid, zal er ruimte 
voor differentiatie en specialisatie moeten zijn. Zo 
resteert een netwerk van veiligheidsarrangementen 
waarin de politieke, economische en ecologische sa
menwerking gekoppeld zijn aan militaire samen
werking. Die laatste dient niet langer de wederzijd
se afschrikking, maar de bescherming van burgers 
die met andere middelen niet langer beschermd 
kunnen worden. Alleen als die bescherming gebo
den wordt, verdient de 'internationale gemeen
schap' de naam werkelijk een gemeenschap van vol
keren en burgers te zijn. 

• 38 
Justitie 
1 Wanneer mensen een contract afsluiten over we
derzijdse zorgplicht, heeft dat voor de partners de
zelfde rechtsgevolgen als een huwelijk, indien de 
partners dat willen. 
Adoptie wordt ook mogelijk voor niet-gehuwden, 
paren van het hetzelfde geslacht en alleenstaanden. 

2 Het gebruik van alcohol, tabak, hard- en soft
drugs wordt ontmoedigd. Alle drugs zijn onderhe
vig aan een kwaliteitscontrole. Verbouw van, han
del in en gebruik van softdrugs worden gelegali
seerd. Verhandeling vindt plaats via verkooppun
ten die in het bezit moeten zijn van een vergun
ning. Er komt een softdrugs-accijns. Op medische 
indicatie worden aan geregistreerde verslaafden on
der medische begeleiding harddrugs verstrekt voor 
gebruik ter plaatse. 

3 Bij kleine criminaliteit en jeugdcriminaliteit 
vindt een snelle berechting plaats (lik-op-stuk) en 
worden de mogelijkheden van alternatieve straffen 
en hulpverleningsmaatregelen verruimd. 

4 Van organisatoren van commerciële evenemen
ten, o.a. het betaalde voetbal wordt een redelijke 
bijdrage gevraagd voor de kosten van politie-inzet 
en andere veiligheidsmaatregelen. De overheid be
strijdt samen met het betaalde voetbal het geweld, 
vandalisme en racisme op en rond de voetbalvel
den. 
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5 De positie van de sociale advocatuur wordt 
structureel verbeterd. De eigen bijdrage wordt afge
schaft en de inkomensgrens om in aanmerking te 
komen voor een sociaal advocaat wordt afdoende 
verhoogd. 

6 Het strafrecht wordt ook van toepassing op 
overheden en instellingen die overheidstaken uit
voeren. 

7 Alle opsporingsmethoden moeten een wettelijke 
basis hebben zodat de rechter ze kan toetsen. On
danks nuttige onderdelen van de BVD wordt door 
GroenLinks aan haar bestaansrecht sterk getwijfeld. 
Er dient een onafhankelijk, wetenschappelijk onder
zoek te komen naar het nut en noodzaak van de 
BVD door onder andere de afnemers van haar pro
ducten te vragen naar de kwaliteit. Zolang de BVD 
bestaat wordt zij onderworpen aan normale parle
mentaire controle. 

• 39 
Vreemdelingenbeleid 
1 Zolang extreme welvaartsverschillen, ecologi
sche verwoesting, oorlog en onderdrukking niet tot 
het verleden behoren, zullen er mensen naar Neder
land komen. Nederland moet samen met andere 
landen door een actieve internationaal gerichte po
litiek deze oorzaken van migratie zoveel mogelijk 
wegnemen en in de gegeven omstandigheden be
reid zijn ruimhartig migranten op te nemen. 

2 Slachtoffers van (dreigende) vervolging hebben 
het recht op toegang tot de asielprocedure, ook als 
ze uit zogenoemde 'veilige landen' of via 'veilige 
derde landen' zijn gereisd. De asielprocedure moet 
ten minste voldoen aan de internationaal geldende 
verdragen en binnen zes maanden afgerond zijn. Er 
is te allen tijde beroep mogelijk. 

3 Seksueel geweld en geweld op grond van ge
slacht of seksuele voorkeur vormen een zelfstandige 
grond voor asiel. De asielprocedure en de opvang 
dienen rekening te houden met de specifieke posi
tie en situatie van vrouwelijke, homoseksuele en 
transgender vluchtelingen. Slachtoffers van vrou
wenhandel en gedwongen prostitutie worden on
dersteund. 

4 Asielzoekers die langer dan anderhalf jaar in de 
centrale opvang moeten blijven, krijgen een vergun
ning tot verblijf om redenen van humanitaire aard. 
Gedurende hun procedure mogen asielzoekers wer
ken en studeren. 

GroenLinks: 38-39 
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5 Wanneer minderjarige asielzoekers een half jaar 
na afwijzing van hun asielverzoek door gebrek aan 
adequate opvang in het land van herkomst nog 
steeds in Nederland verblijven, krijgen zij een ver
blijfsvergunning. 

6 De vraag of veilige terugkeer van uitgeprocedeer
de asielzoekers mogelijk is, wordt door het ministe
rie van Justitie beoordeeld op basis van een rappor
tage die wordt uitgebracht door een onafhankelijk 
instituut. Deze rapportage geeft uitgebreid informa
tie over specifieke vluchtredenen. 

7 Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen alleen 
worden uitgezet als er garanties voor hun veiligheid 
bestaan. Nederland ondersteunt uitgewezen asiel
zoekers desgewenst bij hun streven in het land van 
herkomst een nieuwe toekomst op te bouwen. De 
Nederlandse overheid voert publieke informatie
campagnes om aandacht te geven aan de redenen 
waarom vluchtelingen elders bescherming zoeken. 

8 De kwaliteit van de opvang van vreemdelingen 
moet verbeteren. De controle daarop en op de daar
mee gepaarde gaande middelenstroom komt in 
handen van een onafhankelijke inspectiedienst, die 
ook rapporteert aan lagere overheden. 

9 In geen enkel geval mag het vragen van asiel een 
aanleiding zijn tot opsluiting in gevangenissen. De 
bestaande gevangenissen voor vluchtelingen wor
den zo snel mogelijk gesloten. 

10 Gezinshereniging en gezinsvorming blijven re
denen voor het verlenen van een verblijfstitel. Part
ners krijgen na een jaar verblijf in Nederland een 
zelfstandige verblijfsvergunning. 

II Wie zich wil laten naturaliseren tot Nederlan
der, h0eft geen afstand te doen van de oorspronke
lijke nationaliteit. 

12 Wie overtuigend kan aantonen al vijf jaar in 
Nederland te verblijven, krijgt een verblijfsvergun
ning. Er komt een generaal pardon voor de zoge
naamde 'witte illegalen', de mensen zonder ver
blijfsvergunning die wit hebben gewerkt en belas
ting en premies hebben betaald. 

13 Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen, 
om humanitaire en algemeen maatschappelijke re
denen, over basisvoorzieningen beschikken. De wet 
die koppeling van bestanden regelt om illegalen 
van basisvoorzieningen uit te sluiten, wordt niet in
gevoerd. 
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14 Europese en nationale wetgeving dient belem
meringen voor het wonen en werken in een andere 
lidstaat van de EU op te heffen, zowel voor EU-bur
gers als voor legaal in de EU verblijvende onderda
nen van derde landen. 

• 40 
Internationale rechtsorde 
1 De Verenigde Naties worden omgevormd tot 
een slagvaardige, gedecentraliseerde organisatie 
met een integrale opdracht op het terrein van de 
menselijke veiligheid (hu man security) en eigen 
financiële middelen die uit internationale belastin
gen worden verkregen. De schotten tussen diploma
tie, ontwikkelingssamenwerking, economische rela
ties en het vredes- en veiligheidsbeleid worden weg
genomen. 

2 De taken van de Veiligheidsraad worden uitge
breid naar het economische en ecologische terrein. 

3 De Veiligheidsraad moet een betere afspiegeling 
vormen van de huidige mondiale verhoudingen. 
De toetreding van Japan en enkele ontwikkelings
landen als permanente leden kan daarvoor zorgen. 
Er komt één vertegenwoordiging van de Europese 
Unie. 

4 De Veiligheidsraad kan beslissen met gekwalifi
ceerde meerderheid. Het vetorecht wordt afge
schaft. 

5 GroenLinks erkent de eigen politieke, sociale en 
culturele rechten van niet erkende volkeren en na
tionale minderheden. 

• 41 
Internationale veiligheid 
1 Het vredes- en veiligheidsbeleid wordt veel meer 
dan nu gericht op het voorkomen en beheersen van 
conflicten. 

2 De belangrijkste pijlers van vredes- en veilig
heidsbeleid zijn: 
- actieve vredesdiplomatie; 
- doelgerichte ontwikkelingssamenwerking; 
- afbouwen van wapenexport en volledige open-

baarheid van afgesloten orders en toegekende ex
portvergunningen, zolang de wapenexport nog 
voortduurt; 

- actieve bevordering van internationale controle 
op alle wapenfabricage en wapenhandel; 

- actieve mensenrechtenpolitiek. 

3 Er worden snel inzetbare diplomatieke eenhe-
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den gevormd, die in geval van dreigende escalatie 
van conflicten kunnen worden ingezet. 

4 De capaciteit van de Hoge Commissaris inzake 
de Nationale Minderreden wordt aanzienlijk uitge
breid; de OVSE en an.lere regionale samenwer
kingsverbanden krijge n meer mogelijkheden daad
werkelijk aan conflict! 'reventie te doen. Nederland 
moet in en buiten het kader van de EU actief druk 
uitoefenen op landen die worstelen met hun natio
nale minderheden, in die zin dat aan deze cultureel
politieke rechten en/of vormen van autonomie 
wordt toegekend. 

5 Conflictpreventie en -oplossing is niet uitslui
tend een zaak van overheden. Groepen uit de civie
le samenleving, onder andere vredesgroepen, vrou
wenorganisaties en Burger Vredes Teams, moeten 
een officiële en erkende rol kunnen spelen. 

6 De Nederlandse krijgsmacht moet worden om
gevormd en omgeschoold tot een vredesmacht die 
uitsluitend deelneemt aan internationale vredesope
raties en op kan treden als er sprake is van dreigen
de genocide of om humanitaire hulpverlening mo
gelijk te maken. De aparte krijgsmachtonderdelen 
worden opgeheven. Er komen geen nieuwe oefen
terreinen en de bestaande kunnen grotendeels wor
den omgezet in natuurgebieden. 

7 Nederland neemt alleen deel aan internationale 
vredesoperaties als er sprake is van een helder en 
uitvoerbaar mandaat en van legitimering door een 
resolutie van de VN-Veiligheidsraad. 

8 GroenLinks steunt de totstandkoming van een 
staande VN-vredesmacht, bestaande uit door lidsta
ten beschikbaar gestelde eenheden, onder verant
woordelijkheid van de secretaris-generaal. Het be
sluit over daadwerkelijke inzet van een Nederland
se eenheid berust bij het Nederlandse parlement. 

9 Nederland zet zich in voor de totstandkoming 
van een Europees veiligheidssysteem, gericht op de 
bescherming van de internationale rechtsorde en 
op vreedzame, stabiele en wederkerige onderlinge 
betrekkingen. Dit veiligheidssysteem is geworteld 
in politieke, economische en ecologische samenwer
king. 
Bescherming van burgers, niet de militaire afschrik
king is het doel. In uiterste gevallen moet een derge
lijk veiligheidssysteen ook over militaire middelen 
kunnen beschikken. 

10 Nederland stoot :ijn resterende nucleaire taken 
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af en zet zich in voor een verbod op massavernieti
gingswapens, landmijnen en toepassing van ver
armd uranium en voor de uitvoering van dat ver
bod. 

11 In een pan-Europees collectief veiligheidsstel
sel, zoals dat GroenLinks voor ogen staat, is geen 
plaats voor blokorganisaties als de NAVO en de 
WEU. Zij vormen een belemmering voor de tot
standkoming van zo'n veiligheidsstelsel en dienen 
zo snel mogelijk te worden opgeheven. Integratie 
van de WEU in de Europese Unie en uitbreiding 
van de NAVO trekken nieuwe grenzen in Europa 
en versterken het blokdenken en dienen dan ook te 
worden afgewezen. 

• 42 
Europese Unie 
1 De Europese Unie wordt democratisch georgani
seerd en voert een daadkrachtig sociaal en ecolo
gisch beleid. 

2 De start van de Europese Monetaire Unie 
(EMU) wordt uitgesteld tot het moment waarop de 
Europese Unie minimumnormen op sociaal en mi
lieuterrein aanvaardt en mogelijkheden schept voor 
een Europese aanpak van de werkloosheid. 

3 Opname van Midden- en Oost-Europese landen 
in de Europese Unie vergroot de veiligheid van alle 
Europeanen. Daarom wordt de toetreding bevor
derd van die landen die de mensenrechten, de de
mocratische rechtsregels en de rechten van minder
heidsgroepen respecteren en zich committeren aan 
de uitgangspunten van de Europese samenwerking. 
Uitbreiding van de Europese Unie mag niet ten kos
te gaan van de gelden voor ontwikkelingssamen
werking van de EU. 

4 De Europese Unie behartigt alleen de taken die 
op een lager of hoger bestuursniveau niet of min
der goed kunnen worden uitgevoerd. Harmonisatie 
op gebieden als cultuur, onderwijs en strafrecht is 
ongewenst. 

5 Het Europese-Unieverdrag wordt omgevormd 
tot een Europese Grondwet, waarin grondrechten 
van burgers een plaats kunnen vinden. De Grond
wet schept de mogelijkheid voor Europese Unie
wijde referenda. Het Europese Hof van Justitie 
krijgt volledige rechtsmacht over alle wetgeving en 
besluitvorming in de Europese Unie. 

6 Het Europese Parlement krijgt de volgende rech
ten: 
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- medebeslissingsrecht bij alle wetgeving waarover 
de Raad van Ministers bij gekwalificeerde meer
derheid beslist; 

- controle op alle uitvoerende taken van de Raad 
van Ministers; 

- het recht van initiatief en het recht van enquête; 
- het recht van amendement en het laatste woord 

in alle begrotingszaken; 
- het recht om commissarissen individueel te be

noemen of te ontslaan. 

7 De Tweede Kamer gaat intensiever samenwer
ken met het Europese Parlement. Bij commissiever
gaderingen in de Tweede Kamer over Europees be
leid krijgen Europarlementariërs spreekrecht. 

8 De bevoegdheden van de Europese Commissie 
worden uitgebreid, mits deze worden onderworpen 
aan democratische controle. 

9 Migranten krijgen na vijf jaar verblijf in de Euro
pese Unie volledige burgerrechten. 

10 Nederland verklaart de Wet Openbaarheid van 
Bestuur van toepassing op informatie van de Euro
pese instellingen. 

11 De Europese Unie verleent actieve steun aan 
duurzame ontwikkeling in minder ontwikkelde re
gio's. De toegang tot de Europese-Uniemarkt 
wordt daartoe verruimd. 

12 Bij de discussie over de toekomstige financie
ring van de Europese Unie zet Nederland in op het 
elimineren van ecologisch schadelijke subsidies in 
vooral de energiesector, de landbouwsector en de 
structuurfondsen. 

13 De impasse rond de Europese ecotax wordt 
doorl:>roken door een gezamenlijke start te maken 
met Scandinavië, Benelux, Duitsland en Frankrijk. 
Andere Europese landen kunnen zich daar (later) 
bij aansluiten. 

14 Er komt een gedragscode voor alle in Europa 
actieve bedrijven, met uitgangspunten voor een so
ciaal en milieuverantwoord investerings- en han
delsbeleid. Sancties zijn daarbij mogelijk. Ecologi
sche en sociale kosten moeten in de prijzen worden 
doorberekend. 

15 Bij de komende herziening van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid zet Nederland in op 
een directe koppeling van natuur-, milieu- en die
renwelzijnsvoorwaarden aan de landbouwsubsidies 
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en maatregelen van de EU, alsook op een uitbrei
ding van de bestaande productiequota naar andere 
gewassen en naar vlees. 

16 De Europese Unie neemt het voortouw bij het 
stellen van sociale en ecologische randvoorwaarden 
aan de wereldhandel. 

17 Op het vlak van de internationale handel mo
gen geen maatregelen worden genomen die strijdig 
zijn met de doelstelling van armoedebestrijding. 
Het beleid wordt systematisch getoetst op samen
hang tussen handels- en ontwikkelingsbeleid. Er 
komt een klachten pa nel bij het ministerie van Bui
tenlandse Zaken, waar burgers uit andere landen 
kunnen klagen over oneerlijke praktijken van Ne
derlandse bedrijven. In het interne en externe be
leid van de EU zal erop worden toegezien dat de 
mensenrechten worden geëerbiedigd. 

18 Nederland streeft naar reductie en ontmante
ling van de Europese wapenindustrie. Om hierbij 
het goede voorbeeld te geven wordt de Nederlandse 
wapenindustrie als eerste ontmanteld. 
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• 43 
De kwaliteit van het bestaan 

De sociaal-democraten en liberalen vonden elkaar 
in 1994 op de leus 'werk, werk, werk'. Dat werd het 
standaard-antwoord op de vraag wat de regering te
gen de armoede ging doen. 
Maar het is een onvolledig en voor een deel zelfs 
onjuist antwoord. Vier kabinetten lang - vijftien 
jaar - is er straf bezuinigd. De rekening voor het 
verlagen van het financieringstekort en de collectie
ve lastendruk is onevenredig hard aangekomen bij 
degenen die afhankelijk waren van een uitkering of 
zorg. Ze mochten het niet te goed hebben: ze moes
ten immers geprikkeld worden tot werk. Maar wie 
moet rondkomen van steeds minder geld, raakt ge
leidelijk aan het contact met de samenleving kwijt. 
Eerst wordt reizen te duur, daarna de krant en dan 
moet ook de telefoon eruit. Armoede en uitsluiting 
gaan hand in hand. 

• 44 
Armoede, uitsluiting en 'werk, werk, werk' 
Werk is volgens het paarse kabinet het beste medi
cijn tegen armoede. Maar armoede en de maat
schappelijke uitsluiting die daarvan op den duur 
het gevolg is, blijken juist enorme obstakels om aan 
het werk te gaan. Het contact met de samenleving, 
dat sluipenderwijs is verloren, kan niet in een hand
omdraai herwonnen worden. Wie heeft leren over
leven op de rand, staat echt niet binnen de kortste 
keren met gepoetste schoenen en de vereiste onder
danigheid klaar voor een baas die een baantje biedt. 
En zo leuk is dat werk vaak ook niet: laagbetaald, 
laag in aanzien, fysiek en geestelijk zwaar. Anders
om staan maar weinig werkgevers te trappelen om 
mensen die lang niet hebben gewerkt de kans te ge
ven hun draai weer te vinden. Daar helpen zelfs 
geen vette subsidiepotten aan. Dit blijkt ook wel uit 
het feit dat er voor veel bijstandsklanten niet meer 
in het verschiet ligt dan werk via de banenpool of 
een Melkert-baan. 
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Veel mensen in de bijstand eindigen maandelijks in 
het rood. Na een reeks van jaren groeit zo een enor
me schuldenlast. Een laagbetaalde baan brengt 
daarin geen verbetering. Van echt meedoen is nog 
geen sprake als het uitzicht levenslang afbetalen 
blijft. 
De bijstand is slechts één van de paden die naar uit
sluiting leiden. Niet alleen het half miljoen mensen 
dat langdurig op het sociaal minimum leeft, maar 
nog honderdduizenden anderen kunnen niet mee
doen. 
Nederland zit in een ongemakkelijke spagaat. De 
economie bloeit en de werkgelegenheid groeit. Het 
strenge financieel -economische beleid van de afge
lopen vijftien jaar heeft daaraan een bijdrage gele
verd. Maar datzelfde beleid heeft ook tot nieuwe ar
moede en uitsluiting geleid en de nieuwe werkgele
genheid heeft niet verhinderd dat een paar miljoen 
burgers (bijstandsgerechtigden, WW'ers, WAO'ers, 
oudere uitkeringsgerechtigden, vrouwen die wel 
willen werken maar niet meetellen in de statistie
ken) met het stempel 'inactief aan de kant staan. 
Werken lijkt tegenwoordig wel een topsport. Je 
moet in goede conditie zijn en steeds hogere presta
ties leveren. De arbeidsproductiviteit is enorm, met 
alle gevolgen van dien. Als je die prestatiedruk niet 
aankunt, sta je al snel aan de kant. In ons arbeidsbe
stel is steeds minder plaats voor mensen met een 
lage opleiding, ouderen of gehandicapten. Ook aan 
de groeiende groep van 'job-hoppende' flexwerkers 
worden zodanig hoge eisen gesteld dat velen na een 
aantal jaren het tempo niet langer kunnen volhou
den. 
De arbeidsmarkt werkt discriminerend. Keer op 
keer bewijst onderzoek dat de lieveling van de Ne
derlandse werkgever een witte gezonde man tussen 
25 en 35 jaar is. Alhoewel het fenomeen 'maat
schappelijk' of 'ethisch' ondernemen aarzelend de 
kop opsteekt, staan we nog maar aan het begin van 
een omslag naar een samenhangend antidiscrimina 
tiebeleid op alle niveaus van de arbeidsmarkt. In 
werving en selectie en bij scholing en promotie kan 
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veel meer gebruik gemaakt worden van de diverse 
kwaliteiten die op de arbeidsmarkt aanwezig zijn en 
die nu vaak terzijde geschoven worden. 
Er is echter ook een andere kant van de medaille. 
Voor velen kan het maar niet op. Nederland is een 
winstgevend landje. Transfersommen in de vorm 
van optie regelingen komen steeds vaker voor in de 
top van het bedrijfsleven. Er komen meer rijken en 
de rijken worden rijker. Vorig jaar kende Neder
land ongeveer net zoveel miljonairs als bijstands
vrouwen. De roep om maatregelen tegen deze twee
deling groeit. Nivellerende aanpassingen van het 
belastingstelsel kunnen niet uitblijven. 

• 45 
Dogma's en dwangvoorstellingen 
De leus 'werk, werk, werk' biedt geen afdoende ant
woord op de uitsluiting en armoede. Ze is deson
danks tot dogma verheven, ze is het denken over 
dieperliggende oorzaken van uitsluiting en oplos
singen daarvoor in de weg gaan staan. 'Werk, werk, 
werk' houdt kabinetten, beleidsmakers en uitvoer
ders gevangen in hun eigen tredmolen. Op lokaal 
niveau wordt van links tot rechts erkend dat het so
ciaal minimum te laag is. Maar bij de gedachte aan 
verhoging van de uitkeringen krijgt het paarse kabi
net direct het schrikbeeld voor ogen van de uitke
ringsgerechtigde die niet tot werk te prikkelen is, 
omdat een baan financieel te weinig oplevert. 
Het is een idee-fixe geworden dat blind maakt voor 
het feit dat veel mensen, om weer aan de slag te ko
men, accepteren dat hun inkomen niet of nauwe
lijks vooruit gaat, en soms zelfs achteruit. Het is 
één van de vele dwalingen die het zicht benemen 
op oplossingen voor fundamentele problemen in 
het arbeidsbestel, het werkgelegenheidsbeleid en 
het inkomensbeleid. 
In de politiek worden heel wat platen gretig grijsge
draaid. In de top-5 staan bekende stellingen: de 
hoge collectieve lasten zouden de concurrentieposi
tie van de Nederlandse economie aantasten. De Eu
ropese integratie en de trend naar globalisering zou
den ons dwingen het niveau van de sociale zeker
heid en de belastingen naar beneden aan te passen. 
Concurrentie van lage-Ionenlanden en de hoogte 
van ons minimumloon zouden leiden tot afbraak 
van de werkgelegenheid aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Herverdeling van de inkomens via 
belastingen en sociale zekerheid zou de groei van 
het nationaal inkomen drukken. En de verhouding 
tussen het aantal werkenden en het aantal uitke
ringsgerechtigden zou de betaaibaarheid van het 
stelsel van sociale zekerheid bepalen. 
In de discussies worden deze afzonderlijke stellin
gen bovendien vaak zo aan elkaar vastgeklonken, 
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dat veel politici geen beleidsruimte meer zien. Zo 
wordt een keurslijf gecreëerd waarvoor het bewijs 
aanvechtbaar is of ontbreekt. Natuurlijk: geen en
kei land kan zich volledig onttrekken aan de wetten 
van de internationale concurrentie, maar er is geen 
enkele reden ze te verabsoluteren. Economie is nu 
eenmaal ook een kwestie van politieke keuzen. 

• 46 
Het poldermodel 
Dat blijkt wel uit het feit dat het poldermodel flo
reert. Als er complimentjes uit het buitenland ko
men, blijkt Nederland ineens wél een eigen politiek 
te kunnen voeren. Gretig wordt het succes het ei
gen straatje in geveegd. Het zou het succes zijn van 
de jarenlange loonmatiging. Ongetwijfeld speelt die 
een rol, maar we moeten niet vergeten dat ook een 
forse prijs betaald is in de vorm van omvangrijke 
bezuinigingen. Die prijs dreigt de fundamenten te 
ondermijnen waarop het poldermodel is gebouwd: 
het betrekkelijk goede stelsel van sociale zekerheid, 
het toegankelijke onderwijssysteem en de gezond
heid van de (beroeps)bevolking. Dergelijke collec
tieve voorzieningen en uitgaven zijn geen economi
sche last, maar voorwaarden voor vooruitgang. 
Bij de omarming van het poldermodel wordt regel
matig de rol geroemd die de civiele samenleving 
hierbij speelde - in dit geval de vakbeweging. Op
merkelijk is de draai van 180 graden die het paarse 
kabinet hier heeft gemaakt. Paars startte met een 
aanval op de rol van de sociale partners, door het in 
twijfel trekken van het nut van de algemeen verbin
dend verklaring van CAO's en van andere verwor
venheden van de overlegeconomie. Maar nu lijkt 
het kabinet op zijn schreden terug te keren. Dat 
botst met het blijvende vertrouwen van paars in de 
vrije markt en de weigering terug te komen op de 
bruuskering van de overlegeconomie bij onder 
meer de rigoureuze ingrepen in ziektewet en WAO. 
Er is politiek veel meer ruimte om te kiezen voor 
een ander beleid dan wordt voorgespiegeld. Daar
voor moet worden afgestapt van het vrijmaken van 
miljarden guldens ten behoeve van ongerichte las
tenverlichting voor bedrijfsleven en burgers, en 
dient men de bereidheid te hebben lusten en lasten 
te delen en waar nodig te herverdelen. Dan is het 
mogelijk om een aantal doelen tegelijk te bereiken. 
De weg van doorgaande lastenverlichting, loonma
tiging en investeren in 'Nederland Distributieland' 
is een riskante manier van vertrouwen op oude re
cepten. Het zou beter zijn als gericht geïnvesteerd 
werd in kwalitatieve vernieuwing van bedrijfsleven 
en dienstverlening en de werkgelegenheid daarin. 
De toekomst ligt niet bij lage lonen in zwaar vervui
lende sectoren als transport en energie-intensieve 
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industrie. De keuze om voortrekker te worden in 
een duurzame economie met milieu-innovatie en 
hoogwaardige dienstverlening zal op termijn 
vruchtbaarder blijken. 

• 47 
De internationale dimensie 
Wat nationaal geldt is ook internationaal volop aan 
de orde. Ook daar spelen uitsluiting en tweedeling 
een belangrijke rol. De belangrijkste bedreiging is 
het ontstaan van een nieuwe tweedeling (tussen lan
den en binnen landen) en de uitsluiting van grote 
groepen burgers van de welvaart. Landen die aan 
buitenlandse investeerders niets te bieden hebben, 
raken in toenemende mate gemarginaliseerd. Bin
nen landen groeit de kloof tussen mensen die deel 
hebben aan de nieuwe welvaart en mensen die de 
boot hebben gemist. Voor deze laatsten worden de 
mogelijkheden om terug te vallen op de zekerheden 
van de traditionele familieverbanden steeds kleiner 
door de aantasting van die verbanden. In de krot
tenwijken van de door migratie en geboorteover
schotten explosief groeiende Derde-Wereldsteden 
zijn de gevolgen daarvan voor iedereen zichtbaar. 
De economische groei die met de globalisering ge
paard gaat, zorgt bovendien voor grote aanslagen 
op het milieu. Ze bedreigt de volksgezondheid en 
de leefbaarheid in de steden, en ze vormt een be
lemmering voor een meer duurzame ontwikkeling 
op de wat langere termijn. 
Tweedeling en uitsluiting zijn overigens niet alleen 
een probleem van de traditionele Derde Wereld. 
Nu de vrije markt zijn intrede heeft gedaan in Oost
Europa, zijn ook daar de problemen verscherpt. De 
ongelijkheid neemt toe, het niveau van de publieke 
voorzieningen daalt (in Rusland bijvoorbeeld is de 
levensverwachting de laatste jaren dramatisch te
ruggelopen) en het milieu wordt nog steeds als rest
post beschouwd. 
In de rijke landen groeit de kloof eveneens. Ook 
hier sluiten de technologie en de wetmatigheden 
van de wereldmarkt mensen buiten. Bewoners van 
de arme wijken in de steden van Noord-Amerika 
hebben inmiddels meer gemeen met de bewoners 
van de sloppenwijken in Nairobi dan met hun 
(blanke) Amerikaanse landgenoten. Slechts via de 
televisie hebben ze toegang tot de geneugten van 
het goede leven. In het werkelijke leven is hun toe
gang tot de arbeidsmarkt geblokkeerd en krijgen ze 
niet of nauwelijks hun deel van collectieve voorzie
ningen als onderwijs en gezondheidszorg. De le
vensverwachting van een zwarte bewoner van de 
wijk Harlem in New York komt overeen met het ge
middelde in Bangladesh. In Europa geldt hetzelfde 
voor de illegale migranten die - verstoken van 
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rechtsbescherming en voorzieningen - een bestaan 
trachten op te bouwen. 

• 48 
Ruimte maken 
Sleutelwoorden zijn participatie en kwaliteit van le
ven. Bij participatie gaat het dan niet om de enge 
interpretatie die nu vaak aan dat begrip wordt gege
ven: betaald werk. Zo'n eendimensionale benade
ring bevestigt het achterhaalde ideaal van volledige 
werkgelegenheid, en dan volgens de opvatting dat 
arbeid synoniem is met betaald werk. 
Participatie betekent dat ieder mens een zinvolle 
rol moet kunnen vervullen in deze samenleving en 
daarvoor een fatsoenlijk inkomen ontvangt. Daar
bij is regulier, fulltime werk net zo zinvol als deel
tijdwerk, zorg of vrijwilligerswerk, en is een inko
men uit een (gedeeltelijke) uitkering niet van lager 
allooi dan een salaris in loondienst. Als dat eens al
lemaal in cijfers werd vervat, zouden we er versteld 
van staan hoeveel dat bijdraagt aan economie en sa
menleving. 
De bedrijvigheid die de vrije markt genereert is van 
waarde voor onze samenleving. Het bedrijfsleven is 
een motor voor werkgelegenheid en die mag op vol
le toeren draaien, zij het binnen grenzen van een 
leefbaar milieu, de gezondheid van werknemers en 
een sociaal beleid. 
Participatie is niet alleen in het belang van de men
sen die uitgesloten zijn. Hun lot is verbonden met 
dat van degenen die aan de goede kant van de 
streep staan. De welgestelden hebben er immers be
lang bij dat de potentiële 'hinderkracht' van de ar
men niet tot ontwrichting van de samenleving 
leidt. Dit zou op termijn namelijk ook hun wel
vaart ondermijnen. En dat komt aan de orde, als de 
tweedeling die groeit in onderwijs, arbeid, gezond
heidszorg, sociale zekerheid en veiligheid niet snel 
wordt tenietgedaan. 
Veel politieke partijen denken de uitsluiting te kun
nen bestrijden met economische groei. Maar er is 
meer nodig. Daadwerkelijke participatie vraagt om 
herverdeling van arbeid, zorg en welvaart en om 
modernisering van het arbeidsbestel. Participatie 
komt niet tot stand als er geen ruimte wordt ge
maakt. Er is een arrangement nodig dat niet louter 
is gebaseerd op het geloof in de vrije markt en de 
overheid, maar waarin de civiele maatschappij een 
rol krijgt die aan die twee gelijkwaardig is. Om dat 
nieuwe arrangement tot stand te brengen moet de 
overheid zich bezinnen op haar eigen verantwoor
delijkheden en de manier waarop zij de vrije markt 
beteugelt. Er moet meer ruimte komen voor eigen 
initiatieven van burgers. 
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• 49 
Grootse plannen 
Herverdeling van arbeid, zorg en welvaart vraagt 
majeure veranderingen in de samenleving en zeker 
in het arbeidsbestel. Er is een sterke overheid nodig 
om die veranderingen te bewerkstelligen. Maar het 
heeft geen zin een blauwdruk te ontwerpen op 
grond waarvan die sterke overheid vanaf aanstaan
de maandag de 32-urige werkweek kan invoeren. 
Een wet maken is mooi, maar eigenlijk begint het 
werk dan pas. Als er geen draagvlak voor te creëren 
is in de samenleving, blijft een wet een dode letter 
of - erger -lokt zij ontduiking uit. 
Het heeft evenmin zin om steeds maar weer te scha
ven aan de uitvoering van beleid, terwijl dat beleid 
zélf ter discussie zou moeten staan. Het idee om 
één loket te openen waar klanten terecht kunnen 
voor werk én een uitkering, blijft een droom als het 
sociale en werkgelegenheidsbeleid achter dat loket 
niet verandert. 
Ook grootse veranderingen worden alleen stapje 
voor stapje tot stand gebracht. Werkenderwijs, 
soms experimenterend, soms recht op het doel af, 
maar altijd met de bereidheid om fouten en misluk
kingen onder ogen te zien en daarvan te leren. Op 
die manier kan het streven om steeds meer mensen 
volwaardig te laten meedoen in de samenleving 
worden bereikt. Soms zal de keus moeten vallen op 
een algemene, voor iedereen geldende maatregel, 
soms is het beter specifiek beleid te voeren dat reke
ning houdt met verschillen tussen mensen en hun 
omstandigheden. 
Deze zoektocht is niet ontdaan van ambitie. Zij 
moet een drievoudige slag opleveren: modernise
ring van het arbeidsbestel, bestrijding van de ar
moede en het tegengaan van tweedelingen in socia
le zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs. Om 
dat te bereiken moet een aantal wezenlijke keuzen 
worden gemaakt. 

• 50 
Modernisering arbeidsbestel 
Door modernisering van het arbeidsbestel kan voor 
veel meer mensen economische zelfstandigheid 
worden bereikt. Dat vergt allereerst herverdeling 
van de arbeid, waarbij 'arbeid' meer betekent dan 
alleen betaald, vast werk. Dat begrip omvat ook 
zorg, deeltijd- en vrijwilligerswerk en werk dat half 
gesubsidieerd, half marktconform is, om mogelijk
heden te scheppen voor mensen die minder pro
ductief zijn. Het laatdunkende predikaat 'additio
neel', voor werk dat de vrije markt niet genereert, 
kan dan vervallen. 
Invoering van een voetinkomen, een individuele 
maandelijkse uitkering in plaats van de huidige be-
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lastingvrije voet, brengt een aantal doelen tegelijk 
dichterbij. Het voetinkomen is een flinke stap naar 
economische zelfstandigheid, omdat het een finan
ciële basis geeft die kan worden gecombineerd met 
een studiebeurs, een gedeeltelijke uitkering of in
komsten uit een deeltijdbaan of eigen bedrijfje. Het 
bevordert daardoor korter werken en lost meteen 
het probleem van de 'armoedeval' op. Het maakt 
het tevens mogelijk om de omvang van betaald 
werk aan te passen aan de behoeften in verschillen
de fasen van het leven (ouderschapsverlof, zorgver
lof, permanente educatie). 
Bij modernisering van het arbeidsbestel hoort ook 
het besef dat mensen geen anonieme radertjes in 
een economische machine zijn. Hoe grootschaliger 
en ondoorzichtiger de bedrijfsvoering, des te eerder 
liggen onverantwoordelijkheid, onverschilligheid 
en het louter dienen van eigenbelang op de loer. 
Zeggenschap, doorzichtigheid, menselijke maat en 
verantwoordelijkheid voor mens en milieu zijn de 
hoekstenen van moderne 'maatschappelijke' onder
nemingen. 

• 51 
Armoede en tweedeling 
Armoedebestrijding is een absolute voorwaarde 
voor volwaardige deelname in de samenleving. Het 
sociaal minimum is te laag, zeker voor mensen die 
er langer dan een paar jaar van moeten leven of er 
kinderen van moeten opvoeden. Hier past een ge
nerieke verhoging van de uitkeringen. Ook het tem
peren van de woonlasten en het afschaffen van ei
gen bijdragen in de gezondheidszorg voor mensen 
met een laag inkomen kan helpen het proces van 
verdere verarming te keren. 
Maar dat is niet voldoende. De erfenis van vijftien 
jaar bezuinigen op sociale uitkeringen, die zich uit 
in een hardnekkige en voor steeds meer mensen on
oplosbare schuldenproblematiek, moet worden 
weggewerkt. Oplossing van deze vaak zeer com
plexe problemen kan het best door veel ruimte 
voor specifiek beleid op lokaal niveau te scheppen. 
De afgelopen jaren heeft de overheid haar greep op 
de financiële huishouding verbeterd door taken 
over te dragen aan de vrije markt of door de markt
werking binnen collectieve systemen te vergroten. 
In de sociale zekerheid en de gezondheidszorg is 
dat te ver doorgeschoten. De toegankelijkheid staat 
op het spel. Als gevolg daarvan is er een tweedeling 
gegroeid. Het tegengaan van die tweedeling vergt 
dat een aantal maatregelen wordt teruggedraaid. 
Zo moet de afgeschafte Ziektewet in ere worden 
hersteld, want in de huidige geprivatiseerde situatie 
komen mensen 'met een vlekje' extra moeilijk aan 
de bak. Mede onder invloed van de nadruk die er 
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op 'werk, werk, werk' is komen te liggen, dreigt de 
werknemer in loondienst voorrang te krijgen in de 
gezondheidszorg. Die ontwikkeling dient te worden 
gekeerd. Er moet meer aandacht komen voor so
ciaal-economische factoren die de gezondheid kun
nen beïnvloeden: werkomstandigheden, werktem
po en productiviteitseisen, maar ook armoede. 

• 52 
Kwaliteit van leven 
Voor veel mensen is de materialistische invulling 
van welvaart absoluut onbevredigend. Natuurlijk 
heeft iemand die het arm heeft, meer inkomen no
dig. Maar kwaliteit van leven omvat zoveel meer. 
Naast inkomen en participatie zijn een goede wo
ning, woonomgeving en leefmilieu, zorg, cultuur 
en sport onmisbare elementen. Ook in betaalde ar
beid zoeken mensen niet slechts naar het hoogste 
inkomen. Plezier in je werk, goede arbeidsomstan
digheden en ontspannen relaties met collega's zijn 
minstens zo belangrijk. Als tegenwicht tegen de 
eenzijdige op kwantiteit, groei en haast gerichte 
economische dynamiek zoeken velen naar tijd, 
vriendschap en zingeving. 
Voor burgers betekent dit een zoekproces naar ei
gen prioriteiten in het leven. Iedereen krijgt op kor
tere of langere termijn te maken met het vraagstuk 
van zorg; hetzij zorg voor (een van) de ouders, het
zij zorg voor zieke kennissen, hetzij zorg voor jezelf. 
Veel ouderen zullen of willen niet meer terugvallen 
op de traditionele mantelzorg van dochter of 
schoondochter. Die dochters hebben thans een be
taalde baan, wonen vaak elders in Nederland, en 
kunnen of willen niet op de traditionele manier ter 
beschikking staan. Dit betekent niet dat alles af zal 
hangen van betaalde zorg. Ook op andere wijze -
stimuleren van nieuwe woonvormen, onderling 
hulpbetoon en een variëteit aan welzijnsvoorzienin
gen - kan bijgedragen worden aan een bredere visie 
op zorg. De overheid heeft een belangrijke taak 
deze ontwikkeling met beleid en financiën te onder
steunen. Dit kan voorkomen dat een te grote druk 
op professionele voorzieningen ontstaat en schrij
nende eenzaamheid en een leven vol zorgen voor 
een groeiende groep burgers. Voldoende zorg op 
maat betekent wel stijgende kosten. Een gegeven 
dat politiek en samenleving onder ogen moeten wil
len zien. 
Kwaliteit van leven is meer dan het wegmasseren 
van een kwaal of een pilletje voor de pijn. Het is 
ook het nadenken over hoever we willen gaan met 
medisch-technologisch ingrijpen. Niet alles wat 
kan is wenselijk of ethisch verantwoord. 
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• 53 
De burger gaat voor de regel 
De klassieke vorm van overheidsingrijpen is proble
men bestrijden met wetten. Zo is een complex stel
sel van regels ontstaan, dat bestand is gebleken te
gen vele pogingen tot deregulering. Een gevolg is 
dat vrijwel alles aan regels is gebonden. Vooral als 
burgers initiatieven willen nemen, blijkt dat er 
maar weinig kan . 
Dit probleem is uitgebreid aan de orde geweest op 
de eerste Sociale Conferentie in oktober 1996. 'Laat 
de mens voor de regel gaan' was daarom een breed 
gedragen slotconclusie van de conferentie. Hoe 
moeilijk dat is, verwoordde VVD-politica 
Erica Terpstra destijds: 'Graag,' zei ze, 'maar dat leg 
je in geen wet vast.' Een paradox die aantoont hoe
zeer het tegen de natuur van de overheid indruist 
om taken over te laten aan burgers en hun organisa
ties. 
Zeker waar het de sociale zekerheid betreft zou een 
cursus positief denken de overheid geen kwaad 
doen. In het overheidsjargon gaat het steeds over 
'activeren' of 'prikkelen' van uitkeringsgerechtig
den, op straffe van een korting op de uitkering. Dit 
getuigt van weinig respect voor het feit dat velen ja
renlang heel veel energie hebben moeten steken in 
puur overleven. En het miskent dat velen talloze 
sollicitatiebrieven hebben geschreven waarop geen 
of een afwijzend antwoord kwam. Een overheid die 
daadwerkelijke participatie van mensen nastreeft, 
moet dat institutionele wantrouwen afleggen. Zo'n 
overheid moet ophouden haar burgers alles uit han
den te trekken. Ze moet daarentegen mensen de 
middelen geven om hun lot in eigen hand te ne
men. Ze moet daarbij zoeken naar nieuwe wegen 
om beleid te ontwikkelen, door contracten te slui
ten met lagere overheden ofburgers en hun organi
saties en door toe te staan dat er lokaal beleid 
wordt gevoerd, onder controle en met invloed van 
burgers. Dat vereist een sterke overheid, één die 
ruimte maakt voor initiatieven van burgers en daar
op een premie durft te zetten. 

• 54 
Werk en werkloosheid 
1 Er komen experimenten met 'persoonsgebon
den budgetten' voor langdurig werklozen. Zo'n 
budget kan gebruikt worden voor scholing, start 
van een eigen bedrijf of subsidiëring van een aspi
rant-werkgever. 
2 Discriminatie op de arbeidsmarkt van mensen 
met een handicap of chronische ziekte wordt actief 
bestreden. Budgetten die maatschappelijke partici
patie en (re)integratie in betaalde arbeid bevorde-
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ren moeten van voldoende hoogte en zonodig van 
onbeperkte duur zijn. 

3 Er komt een investeringsplan gericht op het sti
muleren van arbeidsintensieve en milieuvriendelij
ke sectoren van de Nederlandse economie. 

4 Werknemers op direct gesubsidieerde arbeids
plaatsen (zoals Melkertbanen) krijgen recht op de 
CAO en pensioenvoorziening van de sector waarin 
zij daadwerkelijk werkzaam zijn. Werknemers in 
het kader van de JWG, Banenpool ofWIW krijgen 
een eigen CAO en hebben recht op pensioen. Een 
wezenlijk deel van nieuwe banen in het kader van 
de WIW wordt gereserveerd voor eigen initiatieven 
van uitkeringsgerechtigden. Als iemand meer dan 
vier jaar bij dezelfde instelling is gedetacheerd gaat 
het subsidiebudget naar de instelling en komt de 
desbetreffende werknemer daar in dienst. 

5 De sociale werkvoorziening krijgt meer midde
len om het aantal plaatsen uit te breiden en om vol
doende begeleiding te kunnen bieden aan degenen 
waarvoor de sociale werkvoorziening bedoeld is. 

6 Vrijwilligerswerk en {mantel)zorg met behoud 
van uitkering worden gewaardeerd en gestimuleerd 
met bonussen en/of een belastingvoordeel, maar 
mogen alleen plaatsvinden op basis van vrijwillig
heid en zonder dreiging van sancties. De sollicitatie
plicht wordt geheel of gedeeltelijk opgeschort voor 
wie hieraan meedoen. Bonussen zijn belastingvrij 
en worden niet meegerekend voor huursubsidie, 
kwijtscheldingen en bijzondere bijstand. 

7 Er komt rechtsbescherming voor mensen die 
om principiële redenen bepaald werk weigeren. 

8 De overheid dient duidelijke grenzen te stellen 
aan een al te gemakkelijke inzet van flexibele ar
beidskrachten en aan de groeiende baanonzeker
heid en prestatiedwang in bedrijven. De rechtsposi
tie van flexibele arbeidskrachten, thuiswerkers en 
kleine zeifstandigen wordt versterkt, onder meer 
door de toegang tot WW, uittredings- en pensioen
voorzieningen en ziekenfonds te verbeteren. 

9 Er komt een keurmerk voor maatschappelijk on
dernemen, dat normen omvat voor het in dienst 
nemen en houden van mensen met een zwakke po
sitie op de arbeidsmarkt. Het keurmerk kan inzet 
zijn bij CAO-overleg. Bovendien kan het voor con
sumenten een handleiding zijn bij hun aankopen 
en voor de overheid leidraad bij het verlenen van 
contracten en opdrachten. 
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10 Er komt een meerjarig actieplan om de partici
patie van allochtonen te vergroten en de werkloos
heid terug te dringen tot het algemene gemiddelde. 
Dit actieplan is het resultaat van samenwerking van 
overheden, zelforganisaties van allochtonen, sociale 
partners, welzijnswerk, onderwijsinstellingen en ar
beidsbemiddeling op diverse niveaus, waarbij ieder 
zich tot helder omschreven inspanningen verplicht. 

11 Arbeidsvoorziening dient specifiek aandacht te 
besteden aan de positie van vrouwen, met name 
aan zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen, 
vrouwen in agrarische gebieden en vrouwen tussen 
de 40 en 65 jaar oud. Ook vrouwen zonder uitke
ring hebben recht op deze dienstverlening. 

12 De positie van grensarbeiders verdient betere 
aandacht. Daartoe wordt bij ieder wetsvoorstel 
rond arbeid en inkomen een 'grensarbeiderstoets' 
uitgevoerd. 

• 55 
Herverdeling van arbeid en zorg 
1 Er komt een normwerkweek van 32 uur. Ar
beidsduurverkorting en deeltijdwerk worden gesti
muleerd. Er komt een wettelijk recht op deeltijdar
beid. Mogelijkheden voor loopbaanonderbreking 
(in tijd én geld) worden verruimd. 

2 Voor werknemers en werkgevers worden de las
ten bij een werkweek van 32 uur of minder ver
laagd, en daarboven verhoogd. Een koopkrachtda
ling bij mensen met een minimumloon wordt voor
komen. 

3 Er wordt een individueel en onbelast voetinko
men ingevoerd. Door de omzetting van de huidige 
belastingvrije voet in een zogenaamde negatieve 
inkomstenbelasting kan er begonnen worden met 
f 250 per maand. Vervolgens zal dit stapsgewijs ver
hoogd worden tot een niveau waarop dit inkomen 
in combinatie met een deeltijdbaan ook in laag be
loonde arbeid tot economische zelfstandigheid 
leidt. In de komende vier jaar wordt een niveau 
van f 400 gehaald. 

4 Flexibilisering van arbeidstijden en bedrijfstij
den is acceptabel als het leidt tot èn meer arbeids
duurverkorting en werkgelegenheid. Betrokken 
werknemers werken hierin volgens ruim van te vo
ren opgestelde werkroosters. Flexibilisering mag 
geen verhoging van de werkdruk en verslechtering 
van de arbeidsomstandigheden met zich mee bren
gen. 
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5 Er komt een wettelijk verankerd recht op be
taald zorgverlof. Bestaande regelingen voor zorgver
lof, zwangerschaps-, bevallings- en betaald ouder
schapsverlof worden verruimd. 

6 De tekorten in de kinderopvang, peuterspeelza
len en de buitenschoolse opvang (voor kinderen 
van 4 tot 16 jaar) worden zo spoedig mogelijk weg
gewerkt. De opvang moet betaalbaar zijn voor alle 
inkomensgroepen. 

7 De herverdeling van onbetaalde arbeid is een 
verantwoordelijkheid van de hele samenleving. 
Door voldoende voorzieningen en fiscale maatrege
len moet de uitbesteding van zorgtaken beter moge
lijk gemaakt worden. Ook door een goede afstem
ming van openingstijden van voorzieningen, be
reikbaarheid, werktijden, mobiliteitsvoorzieningen 
e.d. dienen combinaties van zorg en arbeid kwalita
tief te verbeteren. De economische waarde van on
betaalde arbeid moet zichtbaar gemaakt worden. 

8 Er wordt een Nationaal Zorgdebat georgani
seerd, waarin de fundamentele vragen rond de 
plaats van zorg in de samenleving in onderlinge sa
menhang ter discussie worden gesteld. 

• 56 
Armoedebestrijding en inkomensbeleid 
1 Deelname aan deeltijdarbeid wordt gestimu
leerd door een landelijke vrijlatingsregeling in de 
Bijstandswet. Waar andere vormen van participatie 
dan betaalde arbeid worden overeengekomen en 
voor wie handhaving van de plicht beschikbaar te 
zijn voor de arbeidsmarkt niet reëel is, kan - met in
stemming van de betrokkene - de plicht te sollicite
ren geheel of gedeeltelijk worden opgeschort. 

2 De koppeling van de uitkeringen aan de loon
ontwikkeling wordt volledig toegepast. Dus de ont
wikkeling van de contractlonen, inclusief de inci
dentele loon component, wordt gevolgd. 

3 Het niveau van het sociale minimum en het mi
nimumloon wordt opgetrokken. Onder meer door 
de incidentele inzet van een 'koppeling-plus' wordt 
de koopkracht van de sociale minima in de volgen
de kabinetsperiode met 10% (bovenop de koppe
ling) verhoogd, waarbij voorrang wordt gegeven 
aan mensen die drie jaar oflanger van een mini
mum-inkomen leven. 

4 Minimumjeugdlonen worden verhoogd. Vanaf 
21 jaar ontstaat het recht op volwassenenmini
mumloon. 
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5 Als bijdrage aan het anti-armoedebeleid wordt 
kwijtschelding van schulden gemakkelijker. De re
gels voor individuele inkomenssteun worden ver
ruimd. De harde en onwerkbare controle- en sanc
tieregelingen worden herzien. Gemeenten krijgen 
de vrijheid meer te doen dan wat de landelijke over
heid minimaal voorschrijft. 

6 Wie studeert en een studieprestatie levert, ont
vangt een beurs voor levensonderhoud en studie
kosten. Deze beurs wordt betaald uit een overheids
bijdrage, een door de overheid geïnde inkomensaf
hankelijke ouderbijdrage en een renteloze lening. 
Inkomsten naast de beurs worden op de beurs inge
houden, voorzover het beursdeel voor levensonder
houd en de neveninkomsten het sociaal minimum 
overschrijden. Bij onvoldoende studieprestatie 
stopt de beurs en dient het beursdeel voor studie
kosten te worden terugbetaald. 

7 De OV -Studentenkaart blijft gehandhaafd, waar
bij aan studenten de keuze tussen week- en 
weekendkaart wordt gelaten. Studenten aan het 
middelbaar beroepsonderwijs krijgen weer recht op 
de OV -studentenkaart. 

• 57 
Sociale Zekerheid 
1 Een loondervingsverzekering voor onvrijwillige 
werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid is 
een onmisbaar element in de modernisering van de 
collectief geregelde sociale zekerheid. In de afzon
derlijke regelingen wordt rekening gehouden met 
het uiteindelijke doel: een geïntegreerd stelsel van 
regelingen voor ziekte, de eerste periode van ar
beidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid, 
dat uitzicht biedt op (behoud van) betaalde arbeid, 
(re)integratie, bemiddeling en scholing. 

2 Zowel de duur en hoogte van bestaande uitke
ringen als de toegang ertoe mogen niet aangetast 
worden bij wijzigingen in het stelsel. De laatste pri
vatisering van de Ziektewet (de WULbZ) wordt te
ruggedraaid. De Nieuwe Algemene Nabestaanden
wet en de overgangsregeling vanuit de oude Wedu
wen- en Wezenwet worden verbeterd. Veranderin
gen in de WAO-wetgeving (PEMBA) die leiden tot 
verslechtering van de positie op de arbeidsmarkt 
van mensen met een vermeend ziekterisico worden 
gerepareerd. 

3 Chronisch zieken en gehandicapten horen niet 
thuis in de bijstand, maar krijgen een arbeidsonge
schiktheidsuitkering. 
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4 De uitval uit werkloosheids- en arbeidsonge
schiktheidsregelingen naar de bijstand wordt tegen
gegaan door een verlengde werkloosheidsvoorzie
ning ter hoogte van zeventig procent van het mini
mumloon, waarvoor geen toets geldt met betrek
king tot het inkomen van een eventuele partner en 
het bezit van een eigen huis. 

5 De samenwerking tussen gemeenten, uitvoe
ringsinstellingen en arbeidsvoorziening wordt ver
beterd. Er komt één loket voor werk en inkomen. 

6 De zeggenschap van cliënten bij de uitvoering 
van de sociale zekerheid wordt wettelijk geregeld. 

• 58 
Ouderen en AOW 
1 Ouderen moeten kunnen deelnemen aan het ar
beidsproces. Leeftijdsdiscriminatie op de arbeids
markt wordt bij wet verboden en actief bestreden. 
Ouderen krijgen recht op scholing, ook binnen be
drijven en instellingen. Overgangsmogelijkheden 
voor een geleidelijke overgang tussen werken en 
niet-werken worden verruimd. De overheid stimu
leert CAO-afspraken over tijdspaarsystemen en spe
cifieke arbeidsduurverkorting voor ouderen. 

2 Er komen flexibele uittredingsmogelijkheden 
voor ouderen. 

3 De koopkrachtverbetering van 10% voor oude
ren die uitsluitend leven van een AOW-uitkering, 
moet medegefmancierd worden door alle ouderen 
AOW-premie te laten betalen. Dit is een vorm van 
solidariteit tussen rijkere ouderen en ouderen met 
een minimuminkomen. 

4 In het kader van gelijkstelling van diverse 'soor
ten' twee-relaties aan het huwelijk bij pensioenrech
ten en -plichten, worden gelijke rechten en plichten 
met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf het mo
ment van deelname van één der partners aan de 
desbetreffende pensioenregelingen. 

• 59 
Zorg 
1 Er wordt meer geld uitgetrokken om de integra
tie van wonen, werken, scholen en leven van zorg
behoevenden in de samenleving te bevorderen. 
Zorg is aanvullend op deze vormen van participatie 
en maakt die mogelijk. Deze op integratie gerichte 
benadering vervangt de eenzijdige fixatie van een 
deel van de zorgsector op ziekte, handicap of psy
chisch probleem. De overheid accentueert en acti
veert de preventieve gezondheidszorg van mensen, 
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hetgeen op lange termijn tot kostenbesparing zal 
leiden. 

2 Het budget voor de gezondheidszorg groeit ten 
minste twee procent per jaar. Het extra geld wordt 
met voorrang besteed aan verzorging (zoals thuis
zorg, ouderenzorg, dagbesteding gehandicapten 
e.d.). Daarnaast blijft vergroting van de doelmatig
heid van de gezondheidszorg belangrijk. 

3 De overheid stelt een breed zorgpakket samen 
voor iedereen. Dit bestaat uit het huidige zieken
fondspakket en AWBZ aangevuld met tandheelkun
de, fysiotherapie en erkende alternatieve geneeswij
zen. Met behulp van evaluatieprocedures worden 
bestaande geneesmiddelen en medische technieken 
beoordeeld op hun doelmatigheid en in geval van 
ondoelmatigheid uit de standaardpakketten ge
haaId. 

4 De financiering van het zorgpakket vindt plaats 
door inkomensafhankelijke premies. De nominale 
premies en de eigen bijdragen worden afgeschaft. 

5 De zorg wordt op regionaal niveau door samen
werking tussen zorgverleners, zorginstellingen, 
zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en gemeen
ten georganiseerd. De provincies hebben hierbij 
een coördinerende rol. De concurrentie wordt in 
de hand gehouden door een beperkt aantal verzeke
raars en zorginstellingen per regio toe te laten en 
CAO-afspraken voor alle zorginstellingen te laten 
gelden. 

6 Er mag geen onderscheid worden gemaakt tus
sen werkenden en niet-werkenden bij onverhoopte 
wachtlijsten. De wachtlijsten worden weggewerkt 
door het beter benutten van de zorgcapaciteit en ZQ

nodig door een toename van middelen. 

• 60 
7 Met het verstrekken van persoonsgebonden bud
getten en de ondersteuning van zorginitiatieven uit 
het maatschappelijk middenveld wordt gewerkt 
aan zorg op maat, zo dicht mogelijk bij de zorgvra
gende burger zelf. Bij de indicatiestelling dient de 
vraag van de cliënt (de zorgbehoevende) centraal 
te staan en niet het cliëntsysteem (de eventuele be
schikbaarheid van mantelzorg e.d.). 

8 De rechtsongelijkheid die er nu voor inwoners 
uit verschillende gemeenten bestaat bij aanspraken 
in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandi
capten (WVG), moet worden verminderd. 

GroenLinks: 58-60 



9 Voor de groeiende groep mensen die buiten alle 
voorzieningen valt (dak- en thuislozen, (ex-)psy
chiatrische patiënten en mensen die het tempo van 
deze maatschappij niet langer kunnen volgen), 
worden extra voorzieningen geschapen. Deze die
nen gericht te zijn op een zo volwaardig mogelijk 
participeren in de samenleving. 

10 Patiënten- en cliëntenorganisaties zijn belang
rijk en worden financieel ondersteund. 

11 Niet alles wat medisch mogelijk is, is ook ge
wenst. Een ethische commissie adviseert de poli
tiek over de toepassing van nieuwe medische tech
nieken, geneesmiddelen en behandelingsmetho
den. De doelmatigheid en wenselijkheid van medi
sche technieken wordt beoordeeld met evaluatie
procedures. Zorginstellingen stellen zelf toezicht
houdende platforms in waar in ieder geval ethici 
en patiëntenorganisaties vertegenwoordigd zijn. 

12 Er komt een uitzondering in de wet op de straf
baarheid van euthanasie/hulp bij zelfdoding voor 
zorgvuldig handelende artsen. Er worden criteria 
voor zorgvuldigheid in de wet opgenomen. Daar
toe behoren ten minste meldingsplicht, een schrif
telijke vrije wilsbeschikking van de patiënt en volle
dige verstrekking van de benodigde informatie om 
de zorgvuldigheid te toetsen. 

13 In-vitrofertilisatie en kunstmatige donorinse
minatie worden opengesteld voor vrouwen met 
een lesbische relatie en alleenstaande vrouwen. 

• 61 
Volkshuisvesting 
1 Huren en kopen dienen gelijkwaardig te worden 
behandeld. Om dit te bereiken komt er voor de af
trek van de hypotheekrente een bovengrens ter 
hoogte vanf250.000. Deze renteaftrek wordt verre
kend tegen het tarief van de eerste schijf. Met de op
brengst wordt onder meer de individuele huursub
sidie verder verbeterd. 

2 De huurverhoging mag de inflatie en de voor 
kwaliteitsverbetering gemaakte kosten niet te bo
ven gaan. De normhuur in de huursubsidie volgt 
de inkomensontwikkeling en niet de gemiddelde 
huurstijging. Er wordt via het stelsel van IHS (Indi
videle Huur Subsidie) toegewerkt naar een huur
prijssysteem zodat betaald wordt naar inkomen en 
woongenot, waarbij een glijdende schaal van 10-
17% wordt ingevoerd. 

3 Er komen ruimere mogelijkheden voor huursub-
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sidie voor kamerbewoners en voor zelfstandig wo
nende jongeren vanaf 18 jaar. 

4 De energiekwaliteit van de woning gaat zwaar
der meetellen in het puntenstelsel voor de huur
prijs. 

5 Voor huishoudens met een inkomen tot 125% 
van het sociaal minimum wordt als norm gehan
teerd dat zij niet meer dan een bepaald percentage 
van hun inkomen aan woonlasten hoeven uitgeven; 
indien de lasten daarboven uitstijgen wordt voor
zien in een tegemoetkoming in de lasten door mid
del van een woonkostentoeslag. 

6 Segregatie van arm en rijk en van wit en zwart 
wordt tegengegaan door gemengd te bouwen in 
oude wijken, door het vernieuwen van de na-oor
logse sociale woningbouw en door verhoging van 
het aandeel van sociale woningbouw in grote 
nieuwbouwlocaties. Daarbij moet een voldoende 
kernvoorraad aan goedkope woningen gehand
haafd blijven. Sloop van goedkope woningen wordt 
daarom met terughoudendheid gehanteerd. Nieuw
bouw van sociale huurwoningen wordt meer gesub
sidieerd, zodat deze woningen mede met behulp 
van individuele huursubsidie voor de laagste inko
mensgroep bereikbaar worden. 

7 Er komt een gesubsidieerd bouw- en verbouw
programma voor basishuisvesting ten behoeve van 
dak- en thuislozen in sociale pensions, low-bud
gethuisvesting en andere tussenvormen van wonen 
tussen zelfstandigheid en de straat. 

8 Ouderen en gehandicapten moeten (langer) zelf
standig kunnen wonen. Woningbouw- en woning
verbeteringsprogramma's dienen daarop afgestemd 
te worden. Groepswonen door ouderen wordt gesti
muleerd, onder andere door meer aanbod in de so
ciale sector. Speciale aandacht moet uitgaan naar 
de woonwensen van alleenstaande ouderen en van 
oudere allochtonen. 

9 De zeggenschap van de huurders- en bewoners
organisaties wordt sterk verbeterd o.a. via een struc
turele financiering. 
10 Speculanten die panden langer dan een jaar 
leeg laten staan, worden verplicht deze geschikt te 
maken voor tijdelijke huisvesting. 

• 62 
Financieel-economisch beleid 
1 Een nieuw belastingstelsel moet leiden tot een 
nivellering van inkomens. 
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2 De belasting- en premiegrondslag wordt ver
breed. Om de lasten op arbeid te verlagen wordt 
een premie op toegevoegde waarde geïntroduceerd. 
Aftrekposten worden beperkt en afgerekend tegen 
het tarief van de eerste schijf. Dit geldt ook voor de 
hypotheekrente-aftrek. 

3 Er komt een belasting op vermogenswinst. Ook 
het vermogen zelf blijft belast. De vennootschapsbe
lasting wordt substantieel verhoogd. 

4 Het belastingstelsel wordt vergroend door hoge
re en meer milieuheffingen, waarvan de opbrengst 
gebruikt wordt voor verlaging van de lasten op ar
beid. Het BTW -tarief voor milieuvriendelijke pro
ducten en arbeidsintensieve beroepen in de sfeer 
van onderhoud, verzorging, reparatie en restauratie 
wordt verlaagd. 

5 Er komt een investeringsfonds voor Duurzame 
Ontwikkeling. De overheid zelf moet vooroplopen 
in een sociaal en milieuverantwoorde bedrijfsvoe
ring. Er komen fiscale stimulansen voor sociaal en 
milieuverantwoorde investeringen in binnen- en 
buitenland. 

6 In Europees verband wordt gestreefd naar har
monisatie van belastingen waar het de laagste tarie
ven betreft. 

7 Nederland gaat zich inzetten voor een interna
tionale belasting op kapitaalverkeer. De opbrengst 
daarvan gaat naar een VN-fonds voor duurzame 
ontwikkeling. 

8 Een financieringstekort van tussen de 2 en 2,5% 
is aanvaardbaar. 

9 I n het successierecht vervalt de koppeling tussen 
het tarief en de mate van bloed- of aanverwant
schap. 

10 Vanwege de structurele, langdurige werkloos
heid in de Noordelijke provincies komen er extra 
middelen voor deze regio, die vooral besteed gaan 
worden aan duurzame werkgelegenheid, infrastruc
tuur en ontwikkeling. 

• 63 
Noord-Zuidrelaties 
1 De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
wordt primair gericht op armoedebestrijding. Ne
derland stimuleert ook in ontwikkelingslanden ver
betering van milieukwaliteit en gelijkberechtiging 
van seksen. 

99 

2 Voor zuivere hulp wordt in de komende kabi
netsperiode 1 procent van het bruto nationaal pro
duct uitgetrokken. Voor internationaal milieube
leid blijft, daarbovenop, 0,1 procent van het BNP 
besch ikbaar. 

3 Ten minste de helft van het budget wordt ge
bruikt om de armsten toegang te geven tot en con
trole over basisvoorzieningen als drinkwater, voed
sel, huisvesting, gezondheidszorg, energie en onder
wijs. 

4 Voor het overige zal het Nederlandse ontwikke
lingsbeleid met voorrang aan armoedebestrijding 
bijdragen door het weerbaar maken van burgers: 
dat betekent steun aan democratisering, verster
king van basisorganisaties, versterking van de 
rechtsstaat, respect voor burgerrechten. Dit met 
specifieke aandacht voor vrouwen, kinderen en et
nische minderheden. 

5 Ontwikkelingsgelden worden primair besteed in 
ontwikkelingslanden, niet in Nederland. 

6 Schulden van ontwikkelingslanden kunnen wor
den kwijtgescholden op voorwaarde dat deze lan
den zich inzetten voor sociale en duurzame ontwik
keling. 

7 Ontwikkelingssamenwerking zal in de toekomst 
in toenemende mate worden betaald uit een demo
cratisch door de VN beheerd fonds, dat wordt ge
vuld met de opbrengst van internationale belastin
gen op kapitaalverkeer entof milieuvervuiling. 

8 De hulp die Nederland geeft via de Wereldbank, 
de regionale ontwikkelingsbanken, de Europese 
Unie en de hulpinstellingen van de VN wordt - sys
tematischer dan nu gebeurt - getoetst op haar effect 
op de armoede, het milieu en de gelijkberechtiging 
van seksen. Ook de structurele aanpassingspro
gramma's worden in dat licht heroverwogen. Bin
nen de wereldhandels-organisatie WTO dient Ne
derland zich in te zetten voor sociale en ecologisch 
verantwoorde handel. Producten van bedrijven die 
op dit vlak niet aan bepaalde minimum-eisen vol
doen, moeten geweerd kunnen worden. 
Alle wereldhandel wordt geschoeid op het Max Ha
velaar-principe. 

9 Handelsmissies krijgen alleen maar steun van de 
overheid als ze bijdragen aan armoedebestrijding, 
bescherming van mensenrechten en versterking 
van ecologische waarden. 
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10 Er worden initiatieven ontwikkeld ter bevorde
ring van het draagvlak in Nederland voor duurza
me ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking, 
bijvoorbeeld via het onderwijs. 

11 Er blijft een aparte ministerspost voor Ontwik
kelingssamenwerking. 

GroenLinks: 63 
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IV 

• 64 
De duurzaamheid 
De Nederlandse economie groeit als kool. De keer
zijde daarvan is een verdere aantasting van milieu, 
natuur en leefbaarheid. Meer broeikasgassen die 
voor klimaatverandering zorgen, steeds vuilere 
lucht in de steden, meer mest, verdwijnen van plan
ten- en diersoorten en een afvalberg die moeilijk in 
te dammen lijkt. Dat kan ook anders. Maar dan zal 
de kwaliteit van de economische ontwikkeling voor
op moeten staan in plaats van de groeipercentages. 
Minder, maar beter. Het gaat om duurzame ont
wikkeling. 
Er is op dat punt wel iets bereikt de afgelopen twin
tig jaar. De uitstoot van vuile stoffen naar bodem, 
water en lucht is verminderd, op een aantal plaat
sen keren verdwenen planten en dieren terug en er 
komen hier en daar stukjes natuur bij. In interna
tionaal verband worden de Nederlandse inspannin
gen voor het milieu geregeld geroemd. 
Die lof betreft vaak vooral de manier waarop we 
het in Nederland allemaal op papier hebben gezet. 
In de praktijk worden veel doelstellingen niet ge
haald. Waar maatregelen 'echt pijn' doen - in de be
perking van het energieverbruik, in de aanpak van 
de intensieve veehouderij, in het gebruik van de 
schaarse ruimte - gaat het zelfs uitgesproken slecht. 
En de mobiliteit in Nederland rijst de pan uit. 
Ook internationaal gezien doet Nederland (net als 
andere rijke landen) een veel groter beroep op 
grondstoffen en voedingsmiddelen dan waar het 
verhoudingsgewijs recht op heeft. Kortom, de bij
drage die Nederland levert aan de totstandkoming 
van een rechtvaardiger en duurzamer internationa
le samenleving blijft onder de maat. 
Iedereen is ervan overtuigd dat er grenzen zijn aan 
het milieugebruik. Maar waar die grenzen getrok
ken moeten worden is onderwerp van voortdurend 
politiek debat. GroenLinks meent dat de grenzen 
voor het milieugebruik in het Noorden inmiddels 
bereikt zijn. Dat betekent dat productie en con
sumptie die relatief sterk vervuilen, zullen moeten 
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krimpen. Het is een illusie te menen dat alles in zo
genaamde 'win-win' -situaties kan worden opgelost. 
Verdere groei is slechts verantwoord als die in scho
ne sectoren plaatsvindt. Daarvoor zal het innovatie
ve vermogen dat in Nederland aanwezig is, maxi
maal moeten worden benut. 

• 65 
Nederland Innovatieland 
Innoveren gaat niet vanzelf. Daarvoor zijn prikkels 
nodig, die traditioneel uit de markt komen: innova
tie in dienst van een grotere consumptie. Dat leidt 
niet tot duurzaamheid en daarom moet de over
heid eraan te pas komen. 
De taak van de overheid is maatschappelijk gewen
ste innovaties te stimuleren en ongewenste te rem
men. Wat dat betreft moet de overheid er in elk ge
val voor zorgen dat duurzaam produceren en con
sumeren de meest logische keuze is. Dat kan door 
financiële prikkels, zoals het doorberekenen van de 
milieukosten in de productiekosten en een ver
schuiving van belasting op arbeid naar milieu, 
maar het kan ook anders. 
Eén manier is het beïnvloeden van de richting waar
in de Nederlandse bedrijvigheid zich beweegt. Het 
huidige concept van 'Nederland Distributieland' is 
vragen om moeilijkheden. Het vraagt om een 
steeds groter ruimtebeslag en levert nauwelijks 
werkgelegenheid op. Technische ontwikkelingen 
zullen er ongetwijfeld toe leiden dat transport mi
lieuvriendelijker wordt. Maar de enorme groei aan 
mobiliteit waarin het scenario Nederland Distribu
tieland voorziet (een verdubbeling van het vracht
vervoer in de komende vijftien jaar), zal de milieu
winst door technologische ontwikkelingen ruim
schoots teniet doen. Vooral de uitstoot van kool
dioxide en stikstofoxiden zal aanzienlijk toenemen. 
GroenLinks bepleit daarom een ander scenario: 
'Nederland Innovatieland'. Daarin stimuleert de 
overheid kennisintensieve activiteiten die tot tech
nologische doorbraken kunnen leiden. Het kan 
gaan om milieutechnologie die bespaart op grond-
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stoffen en/of minder vervuilend is. In Nederland 
Innovatieland past ook een grote rol voor de dienst
verlening (zoals computertechnologie, informatica, 
media, service en reparatie) en publieke voorzienin
gen (op terreinen als gezondheidszorg, kinderop
vang, onderwijs en cultuur). 
Binnen Nederland Innovatieland past uitdrukkelijk 
ook aandacht voor de ontwikkeling en het verster
ken van het openbaar vervoer, de biologische en 
duurzame landbouw, duurzame energievoorzie
ning en energiebesparing, en duurzame woning- en 
kantoorbouw. Een belangrijke rode draad in het 
concept Nederland Innovatieland is de wetenschap 
dat aandacht voor milieu en duurzaamheid niet 
louter remmend werkt op de economische ontwik
keling, maar vaak juist een stimulerende factor 
blijkt te zijn en veelal leidt tot efficiëntere produc
tieprocessen en creatieve innovaties. 
In de transportsector gaat het daarbij bijvoorbeeld 
om alternatieven voor de bestaande vervoerssyste
men, zoals lightrail voor korte afstanden, hoge-snel
heidslijnen voor langere afstanden, distributiepun
ten met elektrische bestelbusjes voor het stedelijke 
goederentransport en voor slim, op maat gesneden, 
goederenvervoer over water, ook over kortere af
stand. Ten slotte lijkt ook de Zeppelin voor het ver
voer binnen West-Europa een goed alternatief voor 
vliegtuig of touringcar. 

• 66 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Meer zorg voor de ruimtelijke ontwikkeling past 
binnen het idee van Nederland Innovatieland. Eco
nomische groei kan immers de in Nederland 
schaarse natuur en ruimte flink belasten. In die af
weging trekken natuur en ruimte op dit moment 
vaak aan het kortste eind. Als de volgende genera
ties nog keuzen moet~n kunnen maken, mag de 
huidige generatie niet toelaten dat de steden desin
tegreren, het landelijk gebied wordt volgebouwd en 
de plattelandsbevolking volstrekt afhankelijk wordt 
van de auto. 
GroenLinks wil voor de verdere ruimtelijke ontwik
keling van Nederland een beleid dat gericht is op in
tensivering en menging van wonen, werken en 
recreëren binnen de bestaande grotere stedelijke ge
bieden. In plaats van telkens landelijk gebied te clai
men voor bouwlokaties en industriële uitbreidin
gen, moeten oplossingen binnen de bestaande ste
delijke gebieden gezocht worden. Het landelijk ge
bied is nodig voor recreatie, voor natuur en land
schap en om ruimte te geven aan een duurzame 
landbouw. Die laatste moet extensiveren en heeft 
daarvoor meer grond nodig om op een schone ma
nier tot eenzelfde productie te komen. Hier is een 
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overheid nodig die een actief grondbeleid voert om 
de ontwikkelingen te sturen. Zij moet daarbij haar 
grenzen kennen en zich bepalen tot de hoofdlijnen 
en niet tot het detail van de dakkapel. 

• 67 
Ontkoppeling 
De nieuwe trend in het milieubeleid is om econo
mische groei los te koppelen van het gebruik van 
grondstoffen, energie, ruimte en natuur. Door nieu
we technologie zou groei van productie en con
sumptie mogelijk zijn, terwijl de milieuschade ver
mindert. Dankzij die zogeheten ontkoppeling zou 
er meer kunnen worden gevlogen, auto gereden, 
vlees gegeten en getransporteerd zonder dat natuur 
en milieu er verder op achteruit gaan. 
Deze 'pijnloze' oplossing lijkt op drijfzand ge
bouwd. Tot nu toe zijn de effecten van veel schone 
technologieën meer dan tenietgedaan door een 
groei van de desbetreffende activiteit. Ontkoppe
ling zou alleen kunnen werken als de overheid zeer 
scherpe grenzen stelt, die bedrijven tot technologi
sche innovatie dwingen. De structuur van de Ne
derlandse economie zal dan danig moeten verande
ren. Daarvoor is een nieuw nationaal investerings
plan noodzakelijk. Maar dat is niet voldoende. Ook 
internationaal moet er veel gebeuren. 

• 68 
Mondiale effecten 
Nederland draagt meer dan gemiddeld bij aan het 
broeikaseffect en verbruikt ook meer dan gemid
deld van de mondiale grondstoffenvoorraden. Ook 
komt het nog steeds voor dat landen en bedrijven 
uit het Noorden afval dumpen in het Zuiden of ge
bruik maken van een gebrekkig milieubeheer in die 
landen. De voordelen van deze multinationale acti
viteiten komen voor het grootste deel terecht in Ne
derland en andere landen van het Noorden. Door
dat een groeiend aantal ontwikkelingslanden een ei
gen industrie- en dienstensector opbouwt, zal de 
bestaande verdeling van de milieugebruiksruimte 
veranderen. Het Noorden zal een stap terug moe
ten doen. 
Daarnaast moeten de zich industrieel ontwikkelen
de zuidelijke landen de mogelijkheid krijgen op een 
duurzame wijze te groeien. Daarvoor is overdracht 
van schone technologie noodzakelijk. In de interna
tionale handels- en investeringsverdragen moeten 
Noord en Zuid het eens zien te worden over de ma
nier waarop duurzaamheid gestalte krijgt. 
De mobiliteit van goederen en diensten verdient 
grote aandacht. Producten worden over grote af
standen over de aardbol versleept op zoek naar de 
hoogste winsten. Helaas is het milieu, en vooral een 
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zuinig energiegebruik, daar niet mee gebaat. Groen
Links pleit ervoor die mobiliteit te beperken en de 
plek van productie en consumptie dichter bij elkaar 
te houden. Heffingen op transport zijn een belang
rijk middel om dat te bereiken. 
Investeren in milieumaatregelen in het Zuiden en 
in Oost-Europa levert in korte tijd veel milieu ren
dement. Het beleid daar bevindt zich immers vaak 
nog in het eerste, gemakkelijkste en goedkoopste 
fase van het milieutraject. Dergelijke investeringen 
mogen echter nooit de plaats innemen van 'duurde
re' milieu-investeringen in eigen land. Een mondia
le duurzame ontwikkeling komt niet dichterbij als 
de structuur van de productie en consumptie in Ne
derland en het Noorden buiten schot blijft. 

• 69 
Overheid 
Voor een duurzame ontwikkeling is een krachtige 
overheid nodig die, in een actief debat met de sa
menleving, draagvlak creëert voor soms ingrijpen
de maatregelen. In dat debat zal duidelijk moeten 
worden op welke manier het behoud van natuur en 
milieu het beste gewaarborgd is. Hieraan heeft het 
in het verleden te vaak ontbroken. Intenties waren 
nog wel goed, maar de uitwerking ervan verzandde 
geregeld door een gebrek aan daadkracht. 
GroenLinks vindt dat de overheid het kader moet 
aangeven waarbinnen economische activiteiten 
zich mogen ontwikkelen. De grenzen zullen vervol
gens gecontroleerd en gehandhaafd moeten wor
den. Streng, maar rechtvaardig. Doelstellingen, re
gels en wetten zijn daarvoor noodzakelijk. 
Dit wil niet zeggen dat bedrijven oflagere overhe
den geen eigen vrijheid behouden om aan hun mi
lieuverplichtingen te voldoen. Integendeel. Afspra
ken tussen bedrijven, overheid en milieugroepen, 
zelfregulering, keurmerken en gedragscodes zijn be
langrijke instrumenten om milieuschadelijke activi
teiten te verminderen en te voorkomen. Ook daar
bij heeft de overheid een normstellende en contro
lerende rol. Verder dient de overheid duidelijke re
gels te stellen, bijvoorbeeld voor de openbaarma
king van bedrijfsgegevens ter democratische contro
le. 
Een andere taak van de overheid is het stimuleren 
van duurzame productie en consumptie via econo
mische prikkels. Heffingen op het gebruik van ener
gie en grondstoffen en een verschuiving van de las
ten op arbeid naar milieu behoren daartoe. Maar 
ook subsidies voor duurzaam gedrag en investerin
gen, en het beëindigen van financiële voordelen 
voor milieu-onvriendelijke activiteiten. Te vaak 
worden milieukosten niet doorberekend in de tota
le productiekosten. 
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Geregeld geschiedt het dat de overheid activiteiten 
subsidieert die juist vanuit milieu-oogpunt onge
wenst zijn - zoals het vliegverkeer, door geen ac
cijns op kerosine te heffen en door miljarden te in
vesteren in vliegvelden. Door deze prijsvervalsing 
lijken milieuvriendelijke alternatieven duurder dan 
ze in feite - op de langere termijn - zijn. Met finan
ciële prikkels kan de overheid bedrijven stimuleren 
tot energiebesparing en tot het overschakelen op 
duurzame energiebronnen als wind, zon en 
aardwarmte. 
Ook met regels en richtlijnen kan de overheid duur
zame ontwikkelingen stimuleren. Denk aan voor
beeldprojecten of de verplichting tot het uitwerken 
van een duurzamer alternatief. Zeker bij projecten 
met een verplichte milieueffectrapportage kan het 
analyseren van een technologisch innovatief alter
natief duurzame oplossingen aanzienlijk stimule
ren. Investeringen van de overheid dienen getoetst 
te worden op hun bijdrage aan de totstandkoming 
van een duurzamer samenleving. 
Een interessante ontwikkeling vormen de zoge
noemde 'verhandelbare vervuilingsrechten' . Daar
bij legt de overheid voor een bepaald gebied (bij
voorbeeld Rijnmond) de maximale milieuhinder 
(geluid, stank, emissies van schadelijke stoffen) 
vast. De bedrijven in dat gebied zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk en kunnen de aan hen toebedeel
de milieugebruiksruimte onderling verhandelen. 
Zo kunnen zij gezamenlijk bepalen waar in het ge
bied de meeste milieuwinst tegen de laagste kosten 
behaald kan worden. De kosten en baten daarvan 
worden door de bedrijven onderling verdeeld. 
Er moet meer onderzoek komen naar de verhou
ding tussen de kosten van bepaalde maatregelen en 
regelingen en de milieu-effecten die ermee behaald 
kunnen worden. De meeste energie zal gestoken 
moeten worden in die maatregelen die de meeste 
milieuwinst opleveren. De vraag is of bijvoorbeeld 
biodiesel en LPG wel zoveel milieurendement ople
veren en of, in het kader van duurzaam bouwen, 
subsidie nog wel nodig is voor voorzieningen die 
inmiddels tot de normale bouwpraktijk behoren. 

• 70 
Bedrijfsleven 
Tot de belangrijkste prikkels die het gedrag van be
drijven beïnvloeden, behoren wetgeving en geld. 
Voor wetgeving zorgt de overheid, voor meer winst 
kunnen de bedrijven zelf zorgen. Een duurzame 
productie leidt vaak ook tot efficiënter en dus goed
koper produceren. Als milieukosten in de produc
tie worden doorberekend, zal de balans nog sneller 
doorslaan. Bedrijven - en met name de wat kleinere -
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zijn zich daar niet altijd van bewust, en dat kan met 
voorlichting of branche-afspraken veranderen. 
Investeringen in milieumaatregelen kosten, in eer
ste instantie, geld. Omdat ze niet gelden als 'essenti
eel' voor het productieproces, zijn ondernemers al
leen bereid ze te doen als de 'terugverdientijd' er
van kort is. Een speciaal fonds van industrie en 
overheid gezamenlijk - gevoed door bijvoorbeeld 
heffingen op energie - kan de afschrijvingskosten 
voor maatregelen om de duurzaamheid te bevorde
ren dermate verlagen dat ze interessant worden 
voor ondernemers. 
Verder zouden ondernemers, gestimuleerd door 
overheid en consumentenorganisaties, veel meer 
durf moeten tonen bij het nemen van duurzame 
initiatieven. In de transportsector zijn dat bijvoor
beeld initiatieven rond 'vervoer op maat', auto-de
len en hybride vervoerssystemen die diverse typen 
transportsystemen combineren. Juist nu het zo 
goed lijkt te gaan met de nationale economie, zou 
een deel van de extra financiële ruimte gebruikt 
kunnen worden voor dergelijke initiatieven. 
Veel voorgestelde milieumaatregelen worden door 
bedrijven bekritiseerd omdat ze voor een slechtere 
concurrentiepositie ten opzichte van het buiten
land zouden zorgen. GroenLinks meent dat hier
mee rekening gehouden moet worden, maar con
stateert tegelijkertijd dat er vaak veel meer ruimte 
voor maatregelen is dan beweerd wordt. Maatrege
len kunnen ook prikkelen tot innovaties die juist 
concurrentievoordeel betekenen en vooruitlopen 
op een toekomst waaraan uiteindelijk het gehele be
drijfsleven zal moeten meedoen. Bovendien zijn 
sommige kosten, zoals voor elektriciteit, in Neder
land onevenredig laag vergeleken met ons omrin
gende landen. 

• 71 
Consumenten 
Het zou niet eerlijk zijn om het bevorderen van een 
duurzame samenleving over te laten aan overheid 
en bedrijfsleven alleen. Consumenten spelen im
mers een cruciale rol. Ook al wordt consumenten
gedrag in belangrijke mate gestuurd door het be
drijfsleven. Consumenten vinden milieu en duur
zaamheid belangrijk; maar als het op daden aan
komt, blijkt denken gemakkelijker dan doen. Niet 
in de laatste plaats doordat veel duurzame alterna
tieven duurder zijn of meer inspanning vergen. 
Duurzaam geproduceerd voedsel bijvoorbeeld is 
nog niet in elke supermarkt te koop. 
Het credo 'gemak dient de mens' is inmiddels ver
heven tot een soort levenswijsheid in de westerse 
maatschappij. Een duurzamer consumptie staat of 
valt niet alleen met de aanwezigheid van reële en 
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betaalbare alternatieven (een goed openbaar ver
voer als alternatief voor auto's), maar ook met de 
bereidheid van mensen om consumptiegewoonten 
en gedragspatronen te veranderen. Dit doet een be
roep op individuele verantwoordelijkheden, maar 
ook op die van maatschappelijke organisaties. 
Daarvoor is een cultuurverandering nodig, die -
met hulp van krachtige financiële en wettelijke stu
ring - hardnekkige gewoonten op losse schroeven 
zet. Het zou goed zijn als op niet al te lange termijn 
de dag aanbreekt dat het gebruik van auto's alleen 
in uitzonderlijke gevallen geaccepteerd is, zoals ook 
roken twintig jaar geleden heel normaal was en nu 
door velen als een 'a-sociale' gewoonte wordt ge
zien. Wil de Nederlandse bevolking niet in één klap 
haar milieugebruiksruimte opmaken, dan zal dat 
wellicht ook ooit moeten gaan gelden voor vliegen, 
vlees eten, energiegebruik en afval produceren. 

• 72 
Natuur 
De natuur is overal en verdient dan ook overal be
scherming en ruimte voor ontwikkeling. Niet al
leen binnen natuurgebieden, maar ook in de direc
te woon- en werkomgeving van mensen, in het lan
delijk gebied en in de stad. 
Natuur is niet alleen te meten in nut of schade voor 
de mens. De natuur heeft ook een eigen bestaans
recht, waarmee verstandig en verantwoordelijk om
gegaan moet worden. Dieren dienen door de mens 
zorgvuldig en met respect behandeld te worden. 
Voor de veehouderij betekent dit een drastische 
omslag waarbij het welzijn en de gezondheid van 
dieren centraal komt te staan. Voor een veehouder 
die dieren puur behandelt als een industrieel pro
duct dat in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk 
moet opleveren, is geen plaats meer. Voor in het 
wild levende dieren betekent zorgvuldigheid en res
pect dat de mens niet het recht heeft om hen puur 
voor het eigen plezier te bejagen en te doden. 
De wetenschap ontwikkelt zich in het manipuleren 
van de natuur steeds verder. Daaraan dienen gren
zen te worden gesteld. Er is behoefte aan duidelijke 
ethische normen die genetische manipulatie van 
planten en dieren strikt aan banden leggen. Niet al
leen het klonen van mensen, maar ook van dieren 
is onaanvaardbaar. 

• 73 
De weg naar duurzaamheid 
De weg naar duurzaamheid kent vele routes en in
strumenten. De inzet daarvan vereist creativiteit en 
politieke moed, en een overheid die zich op dit 
front juist niet terugtrekt, maar maatregelen durft 
te nemen. Een cultuurverandering voltrekt zich 
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niet van de ene dag op de andere, maar vereist een 
voortdurende impuls. Zowel in Nederland als in de 
rest van de wereld. Het is daarbij goed te bedenken 
dat wat vandaag onmogelijk lijkt, morgen een feit 
kan zijn. Dodewaard gaat dicht en Schiphol op slot. 
En biologische producten zijn inmiddels op ruime 
schaal te krijgen. Met de ecotax, die nog geen tien 
jaar geleden werd afgedaan als een 'schreeuw in de 
nacht', is inmiddels een bescheiden begin gemaakt. 
Veranderingen op weg naar een duurzamer samen
leving zullen zich vooral voltrekken door de kracht 
van de verbeelding, zoals GroenLinks die zich voor
stelt in Nederland Innovatieland. 

• 74 
Duurzame ontwikkeling 
I Het belastingstelsel wordt 'vergroend' door: 
- een zodanige aanpassing van BTW, motorrijtui

genbelasting, gemeentelijke en provinciale heffin
gen, belastingen en fondsen, dat milieuvriende
lijk gedrag wordt beloond met een lager tarief en 
milieu-onvriendelijk gedrag met een hoger tarief; 

- (her)introductie van milieubestemmingsheffin
gen die worden ingezet voor milieuverbeteringen; 

- de inzet van fiscale prikkels voor milieumaatrege
len; 

- belastingverzwaring voor milieuvervuilende acti
viteitC"n en voor gebruik van grondstoffen, met 
gelijktijdige vermindering van de belasting op de 
factor arbeid; 

- toetsing en geleidelijke afschaffing van ecologisch 
schadelijke subsidies en belastingvoordelen, ook 
in Europees verband. 

2 Door gebruikers opgebrachte milieuheffmgen 
worden geheven volgens het principe 'de vervuiler 
betaalt'. Zo worden de rioolbelasting en de zuive
ringsheffing onderdeel van het watertarief ('het wa
terspoor') . 

3 De afvalstoffenheffmg wordt zo snel mogelijk af
hankelijk van de aangeboden hoeveelheid afval. 

4 Overheid en bedrijfsleven richten een investe
ringsfonds voor duurzame ontwikkeling op ter fi
nanciering van onder meer: 
- innovatie en experimenten op het gebied van 

personen- en goederenvervoer; 
- uitbreiding en verbetering van het openbaar ver-

voer; 
- energiebesparing; 
- duurzame energie-opwekking; 
- milieuverantwoorde bouw; 
- hergebruik; 
- bodemsanering; 
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- milieuverantwoorde landbouw; 
- nieuwe milieutechnologie; 
- een milieuverantwoorde waterhuishouding. 
Gelden voor grote infrastructurele projecten wor
den naar dit fonds overgeheveld. 

5 Nieuwe technologieën worden met behulp van 
evaluatieprocedures beoordeeld op de mate waarin 
ze duurzaamheid bevorderen, b.v. door de belan
gen van gebruikers mee te wegen. Verantwoord on
dernemen wordt gestimuleerd door milieugroepen, 
NGO's en gebruikers bij beleidsontwikkelingen in 
het bedrijfsleven te betrekken. 

6 Nederland is medeverantwoordelijk voor duur
zaamheid op mondiaal niveau. Daarom zal ons 
land zich moeten ontwikkelen binnen de grenzen 
die de milieugebruiksruimte stelt. Het grondstof
fen- en energiegebruik in Nederland wordt dras
tisch teruggedrongen. Aan handel en buitenlandse 
investeringen worden scherpe milieu-eisen gesteld. 
Dumping en vervanging van gevaarlijk afval in het 
buitenland wordt verboden. Er worden experimen
ten opgezet met verhandelbare emissierechten. Zo
veel mogelijk wordt binnen de Europese Unie aan
gedrongen op het doorvoeren van deze maatrege
len in Europees verband. 

7 Gestimuleerd wordt dat gemeentebesturen de 
totstandkoming van een Lokale Agenda 21, zoals 
die in het kader van de Verenigde Naties is overeen
gekomen, bevorderen en faciliteren. Daarnaast 
wordt een vergelijkbaar proces op regionaal en lan
delijk niveau ontwikkeld waarbij met name de aan
dacht wordt gevestigd op de mondiale duurzaam
heidsaspecten, monitoring en het actief betrekken 
van moeilijk bereikbare groepen. 

8 Het feit dat bepaalde milieumaatregelen in theo
rie beter in EU-verband kunnen worden genomen, 
zal voor Nederland geen aanleiding zijn om deze 
maatregelen zelf niet door te voeren, indien Euro
pese maatregelen in de praktijk uitblijven. 

• 75 
Ruimte en kwaliteit 
I Er komt nieuw beleid voor de verdere ruimtelij
ke ontwikkeling van Nederland als innovatieland. 
Centrale uitgangspunten hierbij zijn: 
- het mengen van functies in bebouwingskernen; 
- het bevorderen van hoge concentratie van de be-

volking in de grote steden en binnen de bestaan
de verstedelijkte ruimtes; intensivering van het 
grondgebruik; 

- beperking van de mobiliteit; 
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- revitaliseren en intensiveren van het gebruik van 
huidige industriële terreinen; 

- accentueren van contrasten en tegengaan van 
versnippering van landschappen; 

- diversiteit brengen in landschappen en handha
ven en creëren van open landelijk gebied; 

- maximale toegankelijkheid van de openbare 
ruimte voor mensen met een handicap. 

2 Provincies maken streekplannen met duidelijke 
richtlijnen voor minimale dichtheden van bebou
wing en het mengen van wonen, werken en recrea
tie. 

3 Op lokaal niveau vinden uitbreidingen alleen 
nog plaats binnen de bestaande steden of direct te
gen stadskernen aan. Een goed openbaar-vervoers
systeem maakt integraal onderdeel uit van de uit
breidingen. Nieuwbouw en renovatie moeten vol
doen aan hoge duurzaamheidseisen. De samen
hang tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening 
dient te worden versterkt. 

4 Gemeenten krijgen binnen gegeven milieuka
ders meer eigen beleidsruimte voor afwegingen ten 
aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving. 

5 Het beleid van bodemsanering wordt versneld 
uitgevoerd. Verontreinigde bodems worden multi
functioneel gesaneerd. Sanering van verontreinigde 
waterbodems krijgt hoge prioriteit. 

• 76 
Verkeer en vervoer 
1 De automobiliteit wordt teruggedrongen door 
de kosten te verhogen via rekeningrijden en accijns
verhoging en door de opbrengsten daarvan in te 
zetten voor de voetganger, de fietser en het open
baar vervoer. Ook het systeem van autodelen moet 
door de overheid krachtig worden gestimuleerd. 
Er worden geen nieuwe autosnelwegen aangelegd 
en bestaande snelwegen worden niet verbreed. Een 
vaste zondag in de maand wordt uitgeroepen tot 
autoloze zondag. 
Het reiskostenforfait wordt vervangen door een 
openbaar-vervoersforfait en een fietsforfait. De 
auto van de zaak wordt zwaarder belast. Dienstau
to's van overheidsfunctionarissen worden vervan
gen door OV -jaarkaarten eerste klasse en dienstfiet
sen. 

2 Om de verkeersveiligheid en het milieu te die
nen worden er meer rotondes gebouwd en wordt 
de maximumsnelheid veel vaker electronisch ge
controleerd, ook op provinciale wegen. De maxi-
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mumsnelheid wordt verlaagd tot 100 km per uur 
op de autosnelwegen. Notoire hardrijders krijgen 
snelheidsbegrenzers. 
Nederland zal zich ervoor inzetten om in Europees 
verband strengere eisen te stellen aan het brandstof
verbruik van auto's. Motorvoertuigen die rijden op 
diesel moeten snel worden omgebouwd, zodat ze 
minder milieubelastende brandstoffen kunnen ge
bruiken. 

3 Er wordt een krachtige rem gezet op de aanhou
dende groei van het goederentransport over de 
weg. De milieukosten worden in de prijs van het 
vervoer doorberekend, mede ter stimulering van de 
innovatie en concurrentiepositie van alternatieve 
vervoersstromen via spoor, water, Zeppelin en buis
leidingen. 

4 Er vindt geen uitbreiding van bestaande of aan
leg van nieuwe vliegvelden plaats. Er komt een ac
cijns op kerosine en BTW op vliegtickets. Alle sub
sidies en exploitatiebijdragen aan het luchtverkeer 
worden beëindigd. Binnenlandse vracht- en passa
giersvluchten worden verboden. Korte vluchten 
naar het buitenland zullen worden verboden wan
neer daarvoor alternatieven bestaan in de vorm van 
hoge-snelheidstreinen. Die rijden zoveel mogelijk 
langs bestaande routes en sluiten goed aan op het 
binnenlands vervoer. Regionale luchthavens wor
den gesloten of in omvang van het vliegverkeer be
perkt. Vrijvallende NAVO-vliegvelden worden niet 
opengesteld voor burgerluchtvaart. 
De meest lawaaiige vliegtuigen worden verboden 
en voor de overige vliegtuigen die in Nederland wil
len landen komt er een heffing op het geluid. Ook 
komt er een heffmg op de milieuvervuilende uit
stoot van vliegtuigen die in Nederland willen lan
den . De overheid beijvert zich beide heffingen ook 
internationaal in te voeren. Reclamevluchten wor
den verboden. 

5 Er komt een deltaplan voor de verbetering van 
het openbaar stads- en streekvervoer. Dit verbeter
de vervoerssysteem dient moeiteloos met fietsge
bruik gecombineerd te kunnen worden. Het open
baar vervoer moet maximaal toegankelijk worden 
voor mensen met beperkingen. De prijzen van het 
openbaar vervoer worden verlaagd en er worden 
landelijke maximumtarieven vastgesteld. Openbare 
voorzieningen horen, ook in het landelijk gebied, 
per openbaar vervoer bereikbaar te zijn. 
De Zuiderzeespoorlijn wordt versneld aangelegd. 

6 Verdere privatisering, afstoting en verzelfstandi
ging van de infrastructuur voor verkeer en vervoer 
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is - op enkele uitzonderingen na - ongewenst. In 
het stads- en streekvervoer wordt de privatisering 
teruggedraaid en worden de bezuinigingen stopge
zet. 

7 De fiets krijgt meer prioriteit. Dat betekent: 
- forse uitbreiding van het aantal stallingen (be

taald en onbetaald); 
- aanleg van een stelsel van snelle en comfortabele 

fietsroutes in steden en tussen plaatsen. 

• 77 
Energie en keten beheer 
1 Nederland verplicht zich ertoe de uitstoot van 
broeikasgassen jaarlijks met twee procent te verla
gen. 

2 Er komt een regulerende energieheffing voor 
grootverbruikers. De regulerende energieheffing 
voor huishoudens wordt uitgebreid. Het sparen 
van energie wordt aangemoedigd. Het totale ener
gieverbruik dient in 4 jaar met 5% te worden ver
laagd. 

3 Er komt een wettelijke regeling voor de over
gang naar ern duurzame energie-opwekking. Ne
derland wordt koploper in en maakt zich binnen 
Europa sterk voor het terugdringen van het gebruik 
van fossiele brandstoffen ten gunste van duurzame 
energiebronnen. 

4 De laatste Nederlandse kerncentrale wordt in de 
komende regeringsperiode gesloten. De overheid 
zet, net als in Oostenrijk, een milieudiplomatiek of
fensief in om te stoppen met atoomenergie in Euro
pa. 

5 In de productie staan het ketenbeheer en het 
sluiten van kringlopen centraal. In alle fasen van de 
keten moeten milieugegevens openbaar zijn in een 
jaarlijks verplicht milieuverslag. Producenten heb
ben zowel een terugnameplicht als een verwerkings
plicht voor producten en verpakkingen. Het beleid 
wordt zoveel mogelijk gericht op het voorkomen 
van afval, zoals een verbod op pvc, blister- en alu
miniumverpakkingen en uitbreiding van statie
geldsystemen. Op korte termijn wordt voor batterij
en een statiegeldsysteem ingevoerd. 

• 78 
Landbouw en visserij 
1 De Nederlandse land- en tuinbouw wordt de ko
mende jaren met overheidssteun geherstructureerd 
en meer gericht op de milieukwaliteit van de pro
ductie. De productie in de veehouderij en de akker-
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en tuinbouw wordt geëxtensiveerd en wordt multi
functioneel, dat wil zeggen mede gericht op recrea
tievoorzieningen, streek-eigen productie, agrarisch 
natuurbeheer en landschapsbeheer. De varkenshou
derij wordt grondgebonden. Dit betekent dat er 
niet meer varkens in Nederland mogen zijn dan dat 
hun mest binnen Nederland milieuverantwoord 
kan worden afgezet. De omvang van de veestapel 
wordt daartoe verder verkleind. 
De vrije verhandelbaarheid van melkquota dient ge
wijzigd te worden in beperkte verhandelbaarheid 
met afroming. 

2 Voor alle landbouwbedrijven wordt zo snel mo
gelijk het voeren van een mineralenboekhouding 
verplicht. Via een stelsel van heffingen en premies 
worden boeren aangemoedigd tot een efficiënter 
mineralenbeleid, dat in 2003 een situatie oplevert 
waarin voldaan wordt aan de milieukwaliteitseisen 
voor grondwater en oppervlaktewater en aan de 
EU -nitraatrichtlijn. 

3 Er komen nieuwe landelijke normen als garantie 
voor een diervriendelijke veehouderij. Vormen van 
intensieve veehouderij die niet voldoen aan deze 
normen, worden verboden. Daarnaast wordt ook 
het fokken van pelsdieren verboden. Er komt een 
verbod voor het vervoer van levend slachtvee over 
grote afstanden. 
De bio-industrie wordt afgeschaft; ook de import 
van producten uit de bio-industrie wordt tegenge
gaan. 
De consumptie van vlees wordt teruggedrongen 
door invoering van een extra hoge BTW-heffing op 
vlees. De opbrengst wordt gebruikt ten behoeve 
van onderzoek en voorlichting met betrekking tot 
biologische landbouw. 

4 De lijst van toegelaten chemische bestrijdings
middelen wordt zo sterk mogelijk ingekort, door 
toelating te onthouden aan de meest schadelijke 
middelen. Op overgebleven middelen komt een mi
lieuheffing, naar rato van de milieubelasting. Alle 
bedrijven stellen verplicht een bedrijfsmilieuplan 
op dat erop gericht is de afhankelijkheid van het ge
bruik van chemische bestrijdingsmiddelen stapsge
wijs op te heffen en eveneens de emissies van ande
re milieubelastende stoffen terug te dringen. 

5 Biologische landbouw waarin geen kunstmest 
en chemische bestrijdingsmiddelen worden ge
bruikt, is het wenselijk model voor de EU-land
bouw als geheel. De omschakeling wordt in een ter
mijn van 15 jaar gerealiseerd. De huidige groot
machtpositie van Nederland als tweede exportland 
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ter wereld is onhoudbaar. De ontwikkeling van de 
markt voor biologische producten wordt door fisca
le maatregelen en het opzetten van regionale mark
ten gestimuleerd en gemaximaliseerd. Overheidsin
stellingen geven het goede voorbeeld met op verant
woorde basis geproduceerde voedingsmiddelen in 
hun catering-aanbod. Doel is dat in 2005 het 
marktaandeel van de biologische landbouw naar 
twintig procent gestegen is. 

6 Met genetische manipulatie van plant en dier 
wordt zeer terughoudend omgegaan. Bestaande en 
nader te ontwikkelen ethische normen dienen een 
en ander strikt aan banden te leggen. Op verpakkin
gen wordt aangegeven of er bij de productie sprake 
is geweest van genetische ingrepen. Dierproeven en 
genetische manipulatie van dieren worden slechts 
toegestaan als alleen langs die weg een substantiële 
verbetering van de volksgezondheid kan worden be
reikt. Planten, dieren en mensen, of delen daarvan, 
vallen niet onder het recht op intellectueel eigen
dom van biotechnologische uitvindingen. Er komt 
geen patent op leven. Het klonen van mensen en 
dieren wordt verboden . 

• 79 
7 Bij internationale afspraken over visquota moet 
het herstel van de visstand centraal staan. De 
vangst- en doodmethodes van de beroepsvisserij 
zijn voor veel vissen gruwelijk. Er dienen op zeer 
korte termijn andere diervriendelijker vangstrne
thodes ontwikkeld te worden. 

8 Bij het afsluiten van visserij-akkoorden met ont
wikkelingslanden worden de sociale effecten en de 
te verwachten milieuschade meegewogen . 

• 80 
Natuur 
I Het natuurbeleid krijgt een multifunctioneel ka
rakter. Daartoe wordt zowel de ecologische hoofd
structuur gerealiseerd en in stand gehouden, als 
een gericht beleid gevoerd op de ontwikkeling van 
natuur in de directe woon- en werkomgeving van 
mensen. In het landelijk gebied wordt hiertoe het 
agrarisch natuurbeheer bevorderd en financieel ge
stimuleerd. De sanering van beschoeide oevers en 
de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt over
al met kracht bevorderd. 

2 De grote open wateren worden beschermd tegen 
verstorende activiteiten en investeringen. Het Mar
kermeer blijft open, in de Waddenzee vinden geen 
boringen plaats en het kustgebied wordt met rust 
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gelaten. Er komt geen tweede Maasvlakte en geen 
tweede Schiphol. 

3 Ieder dier heeft een eigen, intrinsieke waarde, 
die onafhankelijk is van zijn/haar nut of schadelijk
heid voor de mens. Dieren hebben er daarom recht 
op dat met hun belangen zorgvuldig rekening 
wordt gehouden en dat ze met respect worden be
handeld. Voor in het wild levende dieren betekent 
dit dat het jagen en doden door plezierjagers, even
als de visserij door sportvissers, wordt verboden. 

4 Nederland geeft invulling aan zijn verantwoor
delijkheid voor de mondiale biodiversiteit. De over
heid vergroot het areaal aan grote, aaneengesloten 
natuurgebieden en versterkt, in combinatie daar
mee, het beleid voor alle natuur buiten de ecologi
sche hoofdstructuur. Er komt een stop op de in
voer van niet-duurzaam geproduceerd hout. 

GroenLinks: 79-80 



AOV/UNIE 55+ 
Postbus 1218 
2260 BE Leidschendam 



II 

• 2 
Zowel in de binnen- en buitenlandse pers en de po
litiek wordt veelvuldig het zogenaamde poldermo
del geprezen. Dit staat in de media voor het aanja
gen van de economie, het verlagen van het financie
ringstekort, het saneren van de verzorgingsstaat en 
het behouden van een redelijk welvaartsniveau. 
Deze politiek wordt als uniek beschouwd, aange
zien in de rest van Europa loonsverhogingen in pe
riodes van economische voorspoed een rem op de 
winsten van bedrijven vormen en hiermee op de to
tale economische groei. 

Het huidige gunstige economische klimaat moet 
worden gebruikt om het financieel-economisch en 
sociale fundament onder Nederland te versterken. 
Een sterker sociaal fundament is hard nodig, aan
gezien door de bezuinigingsdrift de zwakkeren in 
de samenleving in grote financiële problemen zijn 
geraakt. Het zijn immers altijd de zwakkeren die 
het eerst met de gevolgen van een recessie worden 
geconfronteerd en zij zijn ook altijd de laatsten die 
meedelen in de welvaart. Voor AOV/Unie 55+ 
geldt: sociale rechtvaardigheid, economische groei 
en een degelijk finanCieel-economisch beleid kun
nen niet zonder elkaar. 

2.1 Algemeen 

• 3 
I. De voorwaarde voor welvaart voor iedereen is 
beheerste economische groei. Essentieel voor eco
nomische groei is een deugdelijk financieel-econo
misch beleid, gebaseerd op heldere budgettaire re
gels en duidelijke doelstellingen. 

2. Om toekomstige ontsporingen te voorkomen 
dient er een wet te komen, waarin budgettaire dis
cipline en begrotingsregels worden vastgelegd. 

3. In een periode van grote economische groei 
moet het beleid volgens AOV /Unie 55+ gericht 
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Algemeen financieel beleid 

zijn op het streven naar een sluitende begroting. 
Het begrotingsbeleid dient erop gericht te zijn om 
meer financiële armslag te creëren voor de kosten 
die met de vergrijzing gepaard gaan. 

4. Algehele lastenverlichting tegen de achtergrond 
van een op volle toeren draaiende economie ligt 
niet voor de hand. Meevallers kunnen beter wor
den gebruikt om het financieringstekort weg te 
werken en waar dat mogelijk is, vervroegde aflos
sing van staatsschulden te realiseren. 

5. De ruimte die op de begroting ontstaat als ge
volg van de dalende renteafdrachten, moet worden 
gebruikt om de verwachte kosten die de vergrijzing 
met zich meebrengt te bekostigen. 

6. Concreet betekent dit, dat deze vrijvallende ren
telasten worden gereserveerd en worden gebruikt 
om de AOW en de gezondheidszorg mede te bekos
tigen. 

2.2 Gezondheidszorg 

• 4 
7. Het budgettaire kader voor de gezondheidszorg 
dient jaarlijks met minimaal 3% te worden ver
hoogd. Ook dient er een mogelijkheid te worden 
gecreëerd om uit een in te stellen bufferfonds geld 
te nemen om incidentele tegenvallers in de gezond
heidszorg te bekostigen. 

8. Gestreefd moet worden naar een financiële ont
schotting binnen de gezondheidszorg en het oprui
men van de oude, met name door de Ziekenfonds
raad, overheerste zelfregulerende structuur. Er 
mag geen sprake meer zijn van verschillende fond
sen naast elkaar en op verschillend bestuurlijk ni
veau. De gezondheidszorg dient zoveel mogelijk 
uit één budget te worden gefinancierd. 

9. De gezondheidszorg dient te worden georgani-
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seerd in zorgregio's, waarin zorgvragers, zorgaan
bieders, zorgverzekeraars, overheid en consumen
tenorganisaties vraag en aanbod coördineren. 
Deze komen direct onder het ministerie van VWS 
te vallen . 

10. De financiële verantwoording van zorginstellin
gen dient uniform en publiek te gebeuren. 

11. De thuiszorg moet drastisch hervormd wor
den. De instelling moet de zorg volgen en niet de 
zorg opleggen aan de patiënt. 

12. De in gang gezette budgettaire scheiding van 
wonen en zorg dient te worden voortgezet. 

13. Financiële prioriteit in de gezondheidszorg heb
ben: 
- meer personeel in de zorginstellingen; 
- modernisering van de verzorgings- en verpleeg-

tehuizen; 
- meer geld voor de thuiszorg en persoonsgebon

den budget; 
- afschaffen van eigen bijdragen. 

14. Grotere doelmatigheid dient te worden nage
streefd, echter niet door verdergaande privatise
ring en commercialisering. 

2.3 Inkomen 

• 5 
15. Zo snel mogelijk verhogen van het sociaal mini
mum met in totaal 15% is van essentieel belang 
om het belang van Individuele Huursubsidie 
(IHS), bijzondere bijstand en kwijtscheldingsrege
lingen te verminderen. 

16. De verhoging van de bijstand zou kunnen wor
den gekoppeld aan de duur, waarin men in de bij
stand verblijft, aangezien pas na een langere perio
de financiële problemen ontstaan bij bijstandsge
rechtigden. 

17. Een welvaartsvast AOW dient, om politieke 
dwalingen te voorkomen, in de wet te worden vast
gelegd. 

18. De vrijgevallen rentelasten door de verlaging 
van de staatsschuld dienen met het bedrag van de 
stortingen in het AOW-Spaarfonds gebruikt te 
worden om de AOW en gezondheidszorg mede te 
financieren. 

19. Het fonds dient beheerd te worden door de So-
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ciale Verzekeringsbank. De beleggingswijze dient 
vergelijkbaar te zijn met die van gangbare pen
sioenfondsen. 

2.4 Werkgelegenheid 

• 6 20. De zwakke positie van oudere werknemers 
moet verbeterd worden. 

21. De inzet moet zijn het creëren van werkgelegen
heid in de particuliere sector. Melkert-banen en ba
nenpools dienen kritisch te worden bezien. 

2.5 Binnenlands bestuur 

• 7 22. Het streven van de AOV/Unie 55+ is een klei-
ner en slagvaardiger ambtelijk bestuur in te stellen. 
Dit betekent dat met name de top en het hogere 
middenkader zal moeten worden versmald. 

23. Voor een betere rechtshandhaving is het nood
zakelijk dat er meer agenten op straat, officieren 
van justitie en rechters komen. Voorts moeten de 
wachtlijsten voor de uitvoering van TBS worden 
weggewerkt. 

24. Procedures dienen op efficiëntie te worden ge
toetst, en waar mogelijk (financieel) te worden ver
soberd. 

2.6 Economisch beleid en onderwijs 

• 8 25. De netwerken rond universiteiten moeten wor-
den versterkt. Overheid en het bedrijfsleven, in het 
bijzonder het Midden- en Kleinbedrijf moeten 
hierbij worden betrokken. 

26. Levenslang leren is noodzakelijk. Daarom is 
strucurele aandacht voor het volwassenenonder
wijs een noodzaak. 

AOV/Unie 55+: 5-8 
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3.1 Inkomen 

• 9 
"Streng aan de poort, actief aan de uitgang" is de 
drijfveer waarop het stelsel van sociale zekerheid 
door de regering is gebouwd. Aan de ene kant mo
gen alleen de mensen er gebruik van maken die het 
echt nodig hebben en aan de andere kant moet het 
gehele systeem erop worden gebouwd om mensen 
zo snel mogelijk weer op de arbeidsmarkt te krij
gen. 
Dit gaat echter niet op voor AOW'ers; deze zijn 
niet in staat om hun inkomenspositie te verbeteren. 

27. In de discussie over de verhoging van het so
ciaal minimum dient er een onderscheid gemaakt 
te worden tussen de AOW en de uitkeringen. Een 
welvaartsvast AOW-pensioen dient wettelijk te 
worden vastgelegd. 

28. Het meebetalen van 65-plussers aan hun eigen 
AOW wordt door AOV/Unie 55+ principieel afge
wezen. 

29. De totale tariefsverlaging voor werkenden 
dient alsnog te worden gebruikt om de AOW -pre
mie, conform het advies van de Sociale Verzeke
ringsbank, te verhogen tot 17,7%, om zo voorlopig 
Rijksbijdragen uit de belastingen overbodig te ma
ken. 

30. Om de afhankelijkheid van aanvullende inko
mensregelingen te verminderen is het noodzakelijk 
om het sociaal minimum met minimaal 15% te ver
hogen. Zeker m.b.t. de AOW geldt niet het argu
ment dat dit de afstand tussen werkenden en niet
werkenden onaanvaardbaar verkleint. Voor de 
werkenden zou hier een verhoging van het arbeids
kostenforfait in de laagste loonschalen tegenover 
kunnen staan. Het verhogen van de bijstand zou 
kunnen worden gekoppeld aan de duur waarin 
men afhankelijk is van de uitkering. 
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Sociale zekerheid en 
werkgelegenheid 

31. Nadat de achterstand van AOW en uitkeringen 
is ingelopen, dient er een wettelijke basis te worden 
vastgesteld waardoor AOW en uitkering hun koop
kracht blijvend behouden. Tevens moet worden 
vastgelegd dat bestaande pensioenen en toekomsti
ge aanvullende pensioenen waardevast zijn. 

3.2 Het AOW -spaarfonds 

• 10 
Er is een begin gemaakt met een bufferfonds om de 
toekomstige uitgaven te dekken voor de AOW. 
AOV/Unie 55+ is het oneens met de vorm waarin 
dit plan is gegoten. 

32. Als er een bufferfonds wordt aangelegd voor de 
AOW, dan moet het ook een echt fonds zijn met 
beleggingen die hoger renderen dan de vrijvallende 
rentelasten. 

33. Rijksbijdragen in het Ouderdomsfonds zijn be
doeld om tekorten als gevolg van de maximering 
van de AOW-premie op 16,5% aan te vullen. Een 
lagere AOW-premie en hierdoor een hogere bijdra
ge uit de belastingen is onaanvaardbaar, aangezien 
dan ouderen via de belastingen meer aan de AOW 
gaan bijdragen. De Rijksbijdrage moet tot het mini
mum beperkt blijven. 

34. Het bufferfonds zal moeten worden gevuld met 
de door het lagere financierings-tekort vrijvallende 
rentelasten. 

3.3 Pensioenen 

• 11 
Door de bezuinigingen op de AOW is er een grote
re druk op de pensioenfondsen ontstaan om het zo
genaamde AOW -gat te dichten. Het blijkt al te 
vaak dat de besturen van pensioenfondsen bewe
ren niet de reserves te hebben om een waardevast 
pensioen te garanderen. De reserves van pensioen-
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fondsen bestaan, anders dan bij de AOW, uit de ge
cumuleerde premies die door werknemers zijn op
gebracht, eventueel aangevuld met contractueel 
overeengekomen bijdragen van de werkgever. Het 
wettelijk opleggen van het pensioenstelsel, middel
loon, eindloon of anderszins, behoort derhalve 
niet tot de taak van de overheid. 

35. Om pensioenen betaalbaar te houden vindt 
AOV/Unie 55+, naast een flexibele pensioenrege
ling, een gematigd eindloonsysteem acceptabel. 

36. De deelname van gepensioneerden in het be
stuur van pensioenfondsen dient wettelijk geregeld 
te worden. 

37. Grotere pensioenfondsen dienen verplicht te 
worden om een deelnemersraad in te stellen, die 
wettelijk gesteunde inspraakbevoegdheid krijgt 
met betrekking tot beslissingen over de hoogte van 
het uit te keren pensioen, de vaststelling van pre
mies en de bestemming van overwinsten. 

3.4 De algemene nabestaandenwet 

• 12 
De omzetting van de algemene weduwen- en we
zenwet (AWW) in de Algemene Nabestaandenwet 
heeft veel leed veroorzaakt. Weduwen en weduw
naars worden niet alleen geconfronteerd met het 
overlijden van de partner, maar ook nog met een 
zeer forse terugval in inkomen. Dit heeft tot schrij
nende, onaanvaardbare situaties geleid. Dit kan 
niet de bedoeling zijn van de nieuwe wetgeving. 

38. De bezuinigingen op de Nabestaandenwet zijn 
veel te fors geweest; herstel daarvan is hoogst nood
zakelijk. 

Overigens verkeren oudere alleenstaande vrouwen 
dikwijls in een zwakke maatschappelijke positie. 
Veel oudere vrouwen zitten onder de armoede
grens, leiden een minimumbestaan en zijn slecht 
geh uisve"st. 

39. Om vereenzaming en isolement te voorkomen 
is speciale aandacht voor deze groep noodzakelijk. 

3.5 Belastingenverhoging ten gevolge van privatise
ringWAO 

• 13 
Als gevolg van de privatisering van de WAO heb
ben gepensioneerden een extra belastingverhoging 
van 4,3 % opgelegd gekregen. De regering heeft dit 
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onvoldoende gecompenseerd, waardoor deze 
maatregel in zijn geheel heeft geleid tot een flinke 
inkomensachteruitgang. 
Een groot deel van de jaarlijkse koppeling van de 
AOW en de indexatie van de pensioenen gaat di
rect terug naar de fiscus. Dit is onaanvaardbaar en 
zeker in het huidige economische klimaat, waarin 
de koopkracht van de werkenden stijgt. 

40. Om de belastingverhoging als gevolg van de 
PEMBA-operatie te compenseren is een substan
tiële verhoging van de PEMBA-aftrek nodig. 

3.6 Werkgelegenheid 

• 14 
Een essentiële voorwaarde voor het betaalbaar hou
den van de verzorgingsstaat is werkgelegenheid. 
De kosten voor werkloosheid en arbeidsonge
schiktheid verdringen immers de voorzieningen in 
de sociale zekerheid, de volksgezondheid en het on
derwijs. 

De kern van het probleem bevindt zich aan de on
derkant van de arbeidsmarkt. Mensen zonder of 
met een lage opleiding blijken te worden verdron
gen door mensen met een middelbare of hogere op
leiding, aangezien er voor deze groep te weinig pas
sende banen voorhanden zijn. 

41. De overheid dient zich met name in te zetten 
om het niveau van industrie en dienstverlening te 
verhogen en ruimte te creëren voor de relatief 
hoog opgeleide beroepsbevolking. Als gevolg hier
van zal er ruimte onderaan de arbeidsmarkt ont
staan voor lager geschoolden. 

Op de arbeidsmarkt ontstaat er een groep werklo
zen die permanent buiten de arbeidsmarkt komt te 
staan. Aan de ene kant krijgen deze van de werkge
ver een stigma opgeplakt, aan de andere kant ver
liest de werkzoekende te vaak het contact met de 
arbeidsmarkt. 
Het probleem van de "outcasts" op de arbeids
markt verplicht de overheid om actiever op te tre
den en mensen niet van de arbeidsmarkt te laten af
drijven. 

42. Een eerste stap is het onder één loket brengen 
van de uitkerende instanties en de arbeidsvoorzie
ning. 

43. Bij het verlaten van school ofbij het verliezen 
van een baan krijgt de werkzoekende drie maan
den tijd om zelfstandig werk te vinden; hierna zal 
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hij/zij verplicht worden om een traject bij het ar
beidsbureau te volgen. Het uitgangspunt is een 
contract tussen overheid en werkzoekende. 

44. Het basisprincipe van het werkgelegenheidsbe
leid is dat er Of gewerkt wordt Of een cursus wordt 
gevolgd. Voor alles moet voorkomen worden dat 
mensen in een geïsoleerde positie terechtkomen en 
hun motivatie verliezen of de kennis en vaardighe
den die nodig zijn om een baan te bemachtigen, 
veroudert. 

45. In ruil voor de inzet van de werkzoekende 
moet de overheid verplicht worden om, al naar ge
lang de mogelijkheden van de betrokkene, sollicita
tietraining, scholing en werkervaring aan te bieden 
of te subsidiëren. Het niet nakomen van de ver
plichtingen zal gevolgen hebben voor de hoogte 
van de uitkering. 

46. Om dit tot stand te brengen is de intensieve sa
menwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfs
leven en overheid van het allergrootste belang. 

47. Vrijwilligerswerk, onder voorwaarde dat de op
gedane ervaring en kennis de kans op een baan ver
groot, moet worden gestimuleerd. De aftrek van 
kosten die hiermee gepaard gaan, is hiervan een 
concreet gevolg. 

• 15 
Mensen die aangewezen zijn op het sociaal mini
mum, blijken, door het dreigende verlies van inko
mensondersteunende maatregelen, niet gemoti
veerd te worden een baan aan te nemen: de armoe
deval. Vaak is het mogelijk om voor een paar da
gen of ochtenden te gaan werken, maar de finan
ciële "sanctie" is te groot om een paar uurtjes per 
week te gaan werken. Met name aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt, vooral in de dienstverlenen
de sector doet dit probleem zich voor. 

48. Gestreefd moet worden naar een situatie waar 
er een samengesteld inkomen kan ontstaan van uit
kering en regulier salaris. 

49. Werkzoekenden moeten in staat worden ge
steld om bij te verdienen tot ongeveer het mini
mumloon, zonder dat hun aanspraak op een uitke
ring wordt verminderd. Op die manier moet het 
toetreden tot (met name de onderkant) van de ar
beidsmarkt worden vergemakkelijkt. 

50. Een langere afhankelijkheid van de bijstand 
leidt vaak tot hoge schulden die door de Sociale 
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Diensten nauwelijks meer zijn te innen. Om men
sen niet te belemmeren om een baan te accepteren, 
omdat ze dit geld toch in het geheel zouden moe
ten inleveren, is het verstandiger om bij acceptatie 
van een baan een gunstiger schuldsaneringsrege
ling aan te bieden. 

3.7 Ouderen en de arbeidsmarkt 

• 16 
In de categorie tussen de 45 en 65 jaar werkt min
der dan 50%. Vanaf 55 jaar werkt nog maar 15%. 
Met andere woorden 85% staat buiten het arbeids
proces. Ouderen worden als duur, star en te gespe
cialiseerd ervaren. Bij reorganisaties en sollicitaties 
krijgen ouderen door dit vooroordeel dan ook 
steeds vaker de rekening gepresenteerd. Nog steeds 
worden ouderen uit het arbeidsproces gestoten op 
basis van het ouder zijn. Een omslag van de nega
tieve beeldvorming is nodig, zodat de oudere werk
nemer weer als volwaardig werknemer wordt ge
zIen. 

51. De Regionaal Bureaus Arbeidsvoorziening die
nen oudere werknemers en werkzoekenden (40-
plussers) als volwaardige doelgroep te beschouwen. 

De uitgangspunten van een leeftijdsbewust perso
neelsbeleid zijn permanente scholing en arbeids
omstandigheden. Om goed in de markt te blijven . 
is het voor werknemers absoluut noodzakelijk om 
zich gedurende hun carrière te kunnen blijven ver
beteren middels scholing. 

52. Het recht op scholing dient wettelijk te worden 
vastgelegd. 

Bovendien dienen bedrijven zich meer bewust te 
worden van de mogelijkheden van ouderen in hun 
bedrijf. De eerste uitkomsten van besprekingen 
tussen werkgevers en werknemers geven al aan dat 
men niet verder kijkt dan min of meer verplichte 
demotie van oudere werknemers. 

53. Bedrijven dienen wettelijk verplicht te worden 
om een bedrijfsintem ouderenbeleidsplan te ont
werpen. 

3.8 De wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke
ring (WAO) en de ziektewet (ZW) 

• 17 
Een andere probleemgroep op de arbeidsmarkt 
zijn de herintreders. De afschaffing van de Ziekte
wet en de privatisering van de WAO heeft de posi-
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tie van de fysiek zwakkeren op de arbeidsmarkt 
ernstig verzwakt. Ook hier krijgen mensen vaak 
volstrekt ongemotiveerd een stempel opgedrukt 
als zijnde ongewenst in het arbeidsproces. Dat 
maakt de weg naar een baan moeizaam. 
Als hierbij wordt bedacht dat de voorafgaande ver
scherping van de Ziektewet en de WAO de aan
spraak op deze regelingen al aanzienlijk verminder
de, ontstaat de vraag of het strikt noodzakelijk was 
om beide wetten te privatiseren. 

54. De nadelen van de afschaffing van de Ziektewet 
zijn veel groter dan de voordelen. Het terugdraai
en van deze beslissing is noodzakelijk geworden. 

55. De privatisering van de WAO dient om diezelf
de reden te worden bijgesteld. 

3.9 De bijstand 

• 18 
Tegenover de jarenlange bevriezing van de hoogte 
van het sociaal minimum staat een sterke stijging 
van met name de vaste, onontkoombare lasten. Dit 
heeft het aandeel van het inkomen dat vrij kan wor
den besteed, tot een minimum beperkt. 

De woonlasten nemen al vaak tot 40% van het in
komen in beslag en dan zijn de kosten voor ener
gie, verzekeringen en gemeentelijke lasten niet 
meegerekend. Ter ondersteuning van de laagste in
komens bestaan er verschillende regelingen, zoals 
de Individuele Huursubsidie (IHS), kwijtschelding 
en de bijzondere bijstand. 
Dit heeft de druk op gemeenten aanzienlijk ver
groot, zowel financieel als administratief. 
Het kabinet heeft er met name voor gekozen om de 
financiële mogelijkheden en budgetten van ge
meenten te verruimen, teneinde de middelen te 
creëren voor gebruik voor bijzondere bijstand en 
ten behoeve van andere ondersteunende maatrege
len. 

Dit heeft tot gevolg dat gemeenten onder een bijna 
onverantwoordelijke financiële druk worden ge
plaatst, waardoor zij de gemeentelijke belastingen 
moeten blijven verhogen. Hierdoor verschuift een 
deel van het inkomensbeleid van rijksoverheid 
naar gemeenten, waardoor willekeur in de hand 
wordt gewerkt. 

56. Inkomensbeleid hoort thuis bij het rijk, niet bij 
de gemeenten; het sociaal minimum dient dan ook 
te worden verhoogd om de aanspraak op aanvul-
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lende regelingen te verminderen en zo gemeenten 
te ontlasten. 

57. Bij het vaststellen van de koopkrachtontwikke
ling dient meer aandacht te worden besteed aan 
het vrij besteedbare inkomen. 

58. Meer rijkstoezicht op het gemeentelijk heffings
beleid is noodzakelijk. 

AOV/Unie 55+: 18 



IV 

• 19 
De financiering van de AOW geldt als een door de 
vergrijzing veroorzaakt probleem dat is te voor
zien en waarop geanticipeerd kan worden. Een gro
ter probleem is echter de financiering en organisa
tie van de gezondheidszorg. In het huidige beleid 
van budgetdiscipline mogen de uitgaven van de ge
zondheidszorg met niet meer dan 1,3% stijgen. Ge
zien de vergrijzing van de samenleving en de voort
durende verbetering van de medische wetenschap 
en de hieruit voortvloeiende kosten, is een hogere 
groeivoet meer voor de hand liggend. 

59. Het financiële kader van de gezondheidszorg 
dient jaarlijks met minimaal 3% te worden ver
hoogd. 

De organisatie van de gezondheidszorgsector 
wordt gekenmerkt door sterke financiële afhanke
lijkheidsrelaties en een groot zelfregulerend vermo
gen. Dit ijzeren netwerk van medische industrie, 
apothekers, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, spe
cialisten en huisartsen heeft in de loop der jaren 
een geweldige greep gekregen op de vormgeving 
van het volksgezondheidsbeleid. Een enorme ken
nisvoorsprong en een natuurlijke belangenver
strengeling in het veld maken een drastische her
vorming van het veld een moeilijke aangelegen
heid. Als er iets tegen de zin van het veld gebeurt, 
wordt er een enorme publicitaire en bestuurlijke 
druk ontwikkeld. 

Door de eigen bijdrage-regeling heeft dit geresul
teerd in het nadrukkelijk afwikkelen van de lasten 
op de zwakste schakel in het geheel: de patiënt. Er 
wordt een indruk gewekt als zou dit mensen ont
moedigen om onnodig gebruik te maken van voor
zieningen. Het in handen leggen van de burger van 
de kostenbeheersing van de gezondheidszorg is 
niet alleen onverantwoord, maar vooral ook onver
standig. 
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Gezondheidszorg/welzijn 

60. Uitgangspunt van de gezondheidszorg behoort 
altijd de patiënt (de vraag) te zijn en niet het aan
bod. 

61. Om zorg op maat te leveren is het instellen van 
zorgregio's met hierin vertegenwoordigers van 
overheid, zorgvragers, zorgaanbieders en zorgver
zekeraars een eerste vereiste. 

62. Deze zorgregio's zullen een centrale rol moeten 
spelen bij de afstemming tussen vraag en aanbod 
in de regio. Daarbij heeft zo'n zorgregio tot taak 
het departement te informeren over de benodigde 
faciliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van de 
thuiszorg, de ziekenhuizen, de verzorgingstehui
zen, de verpleegtehuizen en de gehandicaptenzorg, 
enz. 

63. De vertegenwoordigende organisaties van con
sumenten, patiënten en ouderen dienen een plaats 
in de besturen van de zorgregio's te krijgen en een 
controlerende taak op zorgaanbieders en verzeke
raars uit te oefenen. 

• 20 
Een grote drempel om de efficiency in de gezond
heidszorg te vergroten is het budgetsysteem. Hier
bij wordt gekeken naar bijvoorbeeld het aantal 
handelingen in een periode en automatisch wordt 
dan hieraan het budget aangepast. De ontvanger 
wordt logischerwijs gedwongen om iedere keer een 
minimumbedrag op te maken om zeker te zijn van 
hetzelfde budget. 

64. Zorginstellingen dienen meer vrijheid te krij
gen bij het aanwenden van financiële middelen. Er 
moet worden uitgegaan van de reële kosten. 

65. Specialisten moeten allemaal in loondienst van 
de ziekenhuizen komen, om de kwaliteit van de 
medische verrichtingen te handhaven. 
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66. Er dient geld te worden vrijgemaakt om met 
name op de "werkvloer" meer mensen te kunnen 
aannemen. 

67. Grote groepen allochtonen, met hun eigen spe
cifieke problemen, worden in Nederland ouder. 
Het is daarom noodzakelijk dat hiermee in de op
leiding van verzorgenden rekening wordt gehou
den. 

Het vereenvoudigen van de organisatie en geldstro
men betekent uiteraard niet dat dit ook automa
tisch de dienstverlening efficiënter maakt. De orga
nisatie van de gezondheidszorg is voor de meeste 
mensen een complex van verwijzingen, terugver
wijzingen, loketten en instanties. 

68. Iedereen krijgt bij toegang tot de gezondheids
zorg te maken met één loket. 

Een grote kostenpost is de toeleverende industrie, 
die zich rond de medische sector heeft gevormd. 
Hulpmiddelen worden met grote winsten verkocht 
aan patiënten, ten koste van de budgetten van de 
gezondheidszorg. 

69. De prijzen van hulpmiddelen moeten kritisch 
worden bezien. 

4.1 De ouderenzorg 

• 21 
In het moderne zorgbeleid t.a.v. ouderen wordt de 
nadruk gelegd op het zo lang mogelijk thuislaten 
functioneren van de ouder wordende mens: de zo
genaamde substitutie. Het verzorgingstehuis ofhet 
verpleegtehuis is er in de uiterste noodzaak. Dit 
maakt dat er aan de ene kant een grotere aanslag 
wordt gepleegd op thuiszorg en mantelzorg en aan 
de andere kant op de kwaliteit van de dienstverle
ning in verzorgings- en verpleegtehuis. Dit wordt 
echter niet vertaald in het beleid. 

70. De budgetten voor gehandicaptenzorg, thuis
zorg en geestelijke gezondheidszorg, wezenlijke 
voorwaarden voor het beleid om mensen zo lang 
mogelijk in eigen omgeving te laten functioneren, 
moeten worden verhoogd met minimaal 40/0. 

71. Mensen die de zorg van een ander op zich heb
ben genomen, dienen, bijvoorbeeld via de belastin
gen, hiervoor een extra ondersteuning te krijgen. 

In verpleeghuizen liggen de bewoners nog vaak 
met meer mensen op één zaal. De privacy is be-
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perkt tot een gordijn en een eigen kastje. Dit moet 
veranderen. Ook deze mensen hebben recht op 
hun eigen levensruimte. 

72. De patiënten in verpleeghuizen dienen éénper
soonskamers te krijgen. 

73. De overheid dient eenduidige richtlijnen op te 
stellen betreffende het zogenoemde "versterven", 
opdat objectief toezicht mogelijk wordt. 

74. Bij iedere nieuwe wet dient een Gezondheids
effect-rapportage te worden gemaakt. 

75. Sport en recreatie voor ouderen is een speer
punt van beleid, omdat dit het beroep op dure cu
ratieve gezondheidszorg voorkomt of vermindert. 

4.2 Het ziekenfonds 

• 22 
De beheersing van de ziektekosten heeft geleid tot 
op onverantwoorde wijze snoeien in het basispak
ket van het ziekenfonds. De inperking van de be
handelingen van de fysiotherapeut heeft kwalijke 
gevolgen voor de lasten van de mensen met een 
smalle beurs. 

76. Iedereen met een laag inkomen (waarbij wordt 
uitgegaan van het fiscale gezinsinkomen) hoort 
thuis in ziekenfonds. Hiermee kan de "Wet van Ot
terloo" worden afgeschaft. 

4.3 Gehandicaptenbeleid 

• 23 
Bij het gehandicaptenbeleid dienen de wensen en 
mogelijkheden van de gehandicapte mens centraal 
te staan. Gehandicapten moeten niet alleen beke
ken worden naar economische waarde en producti
viteit, maar als volwaardige medeburgers. 

77. De gelijkwaardige positie van mensen met een 
handicap moet verankerd worden in Algemene 
Wet Gelijke Behandeling. 

De gehandicapte moet zelf kunnen bepalen van 
wie hij/zij zorg en hulp krijgt. Het persoongebon
den budget (PGB) voor verzorging en verpleging is 
hiervan uiting. Hiermee wordt bereikt dat de zorg 
de vraag volgt en niet andersom. 

78. Het budget voor het persoonsgebonden budget 
moet worden uitgebreid. 
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Vele gehandicapten worden getroffen door negatie
ve gevolgen van de gedecentraliseerde Wet Voor
zieningen Gehandicapten. Hulpmiddelen, ver
voerskosten en aanpassingen worden niet meer of 
slechts in geringe mate vergoed, waardoor hun wel
zijn sterk vermindert. 

79. Er moeten centrale richtlijnen komen voor ver
goedingen binnen de Wet Voorzieningen Gehandi
capten. 

Nog steeds zijn er openbare gebouwen, zoals ge
meentehuizen en bibliotheken, die niet of niet 
goed toegankelijk zijn voor gehandicapten. Dit is 
onaanvaardbaar. 

80. Het moet voor de overheid standaardbeleid 
zijn alle openbare gebouwen goed toegankelijk te 
maken. 

Volgens een voorzichtige schatting zijn momenteel 
in Nederland circa 1,3 miljoen mensen in meer of 
mindere mate slechthorend. Door slechthorend
heid kan men in een sociaal isolement terechtko
men. AOV/ Unie 55+ wil dit voorkomen. 

81. Hulpmiddelen voor slechthorenden moeten ge
heel vergoed worden. 

82. De aanleg van ringleidingen of andere trans
missie-systemen in openbare en educatieve ruim
ten dient te worden gesubsidieerd. 

83. Een aantal nieuwsuitzendingen op TV moet 
voorzien worden van gebarentaal en/of onder
schriften. 

4.4 Deelname aan de samenleving 

• 24 
Het is niet acceptabel dat ouderen op grond van 
hun leeftijd niet volwaardig kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Zowel wettelijke maatregelen 
als een verandering van mentaliteit zijn hiervoor 
noodzakelijk. 

84. Er dient een wettelijk verbod op leeftijdsdiscri
minatie te komen, door opname van het leef tijds
criterium in de Wet Gelijke Behandeling. 

85. Ouderen dienen erkend te worden als derde so
ciale partner (besturen pensioenfondsen, CAO-re
gelingen etc.). 
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86. Ouderenbonden moeten voldoende middelen 
krijgen om goed te kunnen functioneren. 

4.5. Jeugdbeleid 

• 25 
Wie zijn jeugd kent, geeft ze de toekomst! De jeugd 
van nu zijn de ouderen van morgen. Om uit te 
groeien tot evenwichtige volwassenen zijn jonge
ren gebaat bij een goede start. Voor AOV/Unie 
55+ spelen de belangen van jongeren een belangrij 
ke rol. De rechten van kinderen houden plichten 
voor volwassenen en (dus) ook overheden in . 
De samenhang tussen jeugdwelzijn en jeugdhulp
verlening is van essentieel belang. 

87. Preventief jeugdwerk moet voldoende tot zijn 
recht komen. 

88. Tekorten bij zowel residentiële als bij ambulan
te hulpverlening dienen opgeheven te worden . 

89. De lange wachtlijsten bij Medisch Pedagogi
sche Instellingen voor kinderen met urgente hulp
vragen dienen zo spoedig mogelijk te worden weg
gewerkt. 
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V Wonen 

• 26 
De verhouding tussen de koopsector en de huur
sector en dan met name de sociale woningbouw is 
ernstig verstoord. Tegenwoordig is iemand op het 
sociaal minimum niet meer in staat om zonder In
dividuele Huursubsidie een huis te huren, zonder 
dat 40% of soms zelfs nog meer in de woonkosten 
opgaat. 
De huurstijgingen hebben ervoor gezorgd dat ver
gelijkbare huizen in de huursector en de koopsec
tor in prijs te vaak in het voordeel van de koopsec
tor blijken uit te vallen. Leegstand is het gevolg. 
Dit strookt niet met de enorme vraag van mensen 
op het sociaal minimum naar een betaalbare wo
ning. 

90. De huurstijging mag de inflatie niet overtreffen. 

91. Huurhuizen die vanwege de prijs-kwaliteitver
houding te duur worden ten opzichte van de koop
sector, moeten worden verkocht. 

92 . Er moet een inkomensondersteunende regeling 
komen voor mensen op het sociaal minimum die 
hun huurwoning inruilen voor een koopwoning. 

93. Woningbouwcorporaties dienen balansen met 
bezittingen openbaar te maken om huurstijgingen 
te motiveren. 

94. Nieuwe huizen dienen met het oog op de ko
mende vergrijzing te worden gebouwd op aanpas
baarheid. Het door de ouderenbonden geïntrodu
ceerde seniorenlabel zou hiervoor kunnen worden 
gehanteerd. 

95. Het gaan wonen in woongroepen dient te wor
den gestimuleerd. Dit bevordert het behoud van de 
zelfstandigheid. 
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VI 

• 27 
Het bieden van voldoende bescherming tegen cri
minele invloeden in de samenleving is een van de 
kerntaken van de overheid. Een groot gevoel van 
onveiligheid bij de burger kan dan ook worden uit
gelegd als een falen van de overheid. In Nederland 
is dit heel duidelijk het geval. Het sterk verdeelde 
en bureaucratische politie- en justitie-apparaat is 
niet opgewassen tegen de sterk verharde (georgani
seerde) misdaad. 
Er is een volledig gebrek aan sociale controle; het 
vertrouwen van de burger in het politie- en justitie
apparaat is minimaal; gelatenheid van de mens in 
de straat is het resultaat. 

Ten aanzien van dit proces is door de voorgaande 
kabinetten bitter weinig gepresteerd. Er is niet 
meer blauw op straat gekomen. Politiemensen en 
financiële middelen worden heen en weer gescho
ven. Bovendien heeft de commissie-Van Traa op 
ontluisterende wijze blootgelegd hoe gebrekkig 
ons opsporingsapparaat en Openbaar Ministerie 
functioneert. Omdat de politiek geen consequen
ties heeft laten volgen op zoveel onvermogen (de 
meeste verantwoordelijken hebben zelfs een betere 
functie gekregen) is de apathie onder de burger al
leen maar vergroot. 

96. De aanwezigheid van de politie op straat via 
surveillance per voet of per fiets, ook en vooral 
's avonds, moet vergroot worden. 

97. De ouderwetse wijkagent met verantwoordelijk
heid voor zijn eigen wijk moet terugkeren. Politie
bureaus moeten ook na kantooruren open zijn. 

98. Het aantal officieren van justitie en rechters 
moet worden vergroot om sneller strafzaken te 
kunnenafhandelen. 

99. Het moet bij cellentekort mogelijk worden om, 
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Politie en justitie 

waar dit vanuit veiligheidsoverwegingen verant
woord is, meer delinquenten in één cel te plaatsen. 

100. Werkstraffen voor "lichte" overtreders en 
jeugdige delinquenten moeten als straf breder wor
den ingezet. 

6.1 Drugs 

• 28 
Een belangrijke oorzaak van de verharding van de 
criminaliteit is de drugshandel (inclusief XTC). De 
rechtszaken rond grote criminelen in het soft
drugscircuit hebben ook bewezen hoe de misdaad 
in deze "branche" floreert in Nederland. 

101. Het aantal coffeeshops dient aan een beleids
maximum te worden gebonden. 

102. De strafmaat voor de productie van en de han
del in harddrugs en softdrugs dient aanzienlijk te 
worden verzwaard. 

103. Verslaafden die zich schuldig maken aan cri
mineel gedrag, dienen naar de mening vanAOV / 
Unie 55+ verplicht afte kicken en hierna ook mini
maal twee jaar sociaal te worden begeleid. 

104. De voorlichting, met name scholieren, over de 
nadelen van het gebruik van drugs moet worden 
opgevoerd. 

6.2 Asielbeleid 

• 29 
Ons land vormt al sinds jaar en dag, net als de rest 
van West-Europa een toevluchtsoord voor mensen 
uit landen die het niet zo goed hebben getroffen. 
Uiteraard kan niet iedereen zomaar tot Nederland 
worden toegelaten; dat zou een onaanvaardbare 
belasting vormen voor de economie, maar ook het 
sociale aspect mag hierbij niet onbesproken blij-
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ven. Om dit te reguleren zou er een asielbeleid 
moeten zijn dat snel kan beoordelen of mensen 
recht hebben op een verblijf of niet. Zo ja, dan 
moeten ze worden opgenomen in een integratie
programma; zo nee, dan moeten ze een plaats heb
ben om te kunnen worden teruggestuurd. 
Het is volstrekt onaanvaardbaar dat uitgewezen 
mensen met hun bezittingen op straat worden ge
dropt en vervolgens in de illegaliteit verdwijnen. 
Ook toestanden, waarin mensen met te veel en te 
lang op een te kleine kamer worden gehuisvest met 
te weinig omhanden, zijn een bijzonder vervelende 
uiting van een falend asielbeleid. 

105. Bij het verwerken van de stroom asielzoekers 
moet er meer worden samengewerkt met andere 
Europese landen. 

106. Asielzoekers moeten zo snel mogelijk weten of 
ze een kans op een verblijfsvergunning maken of 
niet. Als dit zo is, moeten zij onmiddellijk in een in
tegratieprogramma worden opgenomen om zich 
taal, cultuur en wetten eigen te maken. 

107. Als dit niet zo is, moeten zij zo snel mogelijk 
naar het land van herkomst worden teruggestuurd 
en anders naar het land waar ze het laatst zijn ge
weest, om te voorkomen dat zij in het criminele cir
cuit terechtkomen. 

108. Als de asielzoeker rechtstreeks uit een onveilig 
land komt, wordt er een voorlopig verblijf gegaran
deerd met scholing, medische zorg en sociale steun. 

109. Herinvoering van een strengere controle aan 
de grenzen, lucht- en zeehavens, kan noodzakelijk 
zijn, om de toestroom van (economische) asielzoe
kers te beperken. 
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VII 

• 30 
De twee belangrijkste motoren van de Nederlandse 
economie zijn de Rotterdamse haven en de lucht
haven Schiphol. Deze vormen samen het hart van 
Nederland als toegang tot Europa. Meer dan ooit 
draait vervoer om maatwerk. Goederen moeten 
precies op tijd en precies op de juiste plaats wor
den afgeleverd, door de lucht, over de weg, over de 
rails en over het water. Een krachtig beleid op het 
gebied van verkeer en vervoer is voor de economi
sche groei dan ook essentieel. Het is de taak van de 
overheid om samen met alle betrokkenen te zorgen 
voor de faciliteiten die nodig zijn om optimaal ge
bruik te maken van Nederland als distributieland. 

109. Het is de taak van de overheid om samen met 
alle betrokenen te zorgen voor de faciliteiten die 
nodig zijn om optimaal gebruik te maken van Ne
derland als distributieland. 

110. Verdere uitbreiding van de wegenstelsel is 
steeds moeilijker te accepteren, maar in de uitbrei
ding van het vervoer over de binnenwateren zijn er 
mogelijkheden die de overheid dient te stimuleren. 

7.1 Auto en openbaar vervoer 

• 31 
Het scheiden van wonen en werken heeft gezorgd 
voor het toenemen van het autogebruik. De gren
zen wat betreft de aanleg van wegen, zijn wel be
reikt. Mensen zitten vaak liever in de file in een 
warme auto met de radio aan, dan dat ze moeten 
wachten om in een veelal volle bus of trein te stap
pen. 

111. Een grote bereikbaarheid van met name rand
gebieden in stad en land is essentieel, met name 
om isolement te voorkomen, voor ouderen en ge
handicapten. In woongebieden met veel ouderen 
dient derhalve het openbaar vervoer op loopaf
stand bereikbaar te zijn. 
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Verkeer en vervoer 

112. Privatisering van het openbaar vervoer is al
leen aanvaardbaar onder strikte randvoorwaarden. 

113. Voor het gehele openbare vervoer moet in de 
daluren een korting gaan gelden, zoals dat nu al bij 
de NS het geval is. 

114. Filevorming moet niet met financiële maatre
gelen bestreden worden. 

Veel ouderen en gehandicapten zijn niet in het be
zit van een eigen auto of zijn niet in staat gebruik 
te maken van het openbare vervoer. Zij zijn afhan
kelijk van alternatieve vervoersvormen, zoals bel
bus en gehandicaptenvervoer. 

115. De overheid dient deze specifieke vervoersvor
men actief te stimuleren. 
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VIn 

• 32 
Een essentiële voorwaarde voor economische groei 
is een goed opgeleide beroepsbevolking. Vanaf het 
eerste kabinet Lubbers wordt het onderwijs alleen 
maar als een vervelende kostenpost gezien. Pas 
langzaam groeit ook in politiek Den Haag het besef 
dat onderwijs een essentiële voorwaarde is voor 
een goede concurrentiepositie van Nederland. Het 
begrip permanente scholing voor iedereen begint 
steeds meer vaste grond onder de voeten te krijgen. 
Ook de bundeling van de krachten van onderwijs
instellingen, overheid en bedrijfsleven moet een ba
sis vormen voor niet alleen de aansluiting van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, maar ook de 
verspreiding van kennis naar met name het Mid
den- en Kleinbedrijf. 

116. Er moet worden gestreefd naar meer samen
werking tussen onderwijs, bedrijfsleven en over
heid om een groter rendement uit het onderwijs te 
halen. 

117. Er moet in het onderwijs een grotere wissel
werking met het bedrijfsleven worden gezocht om 
theorie en praktijk zo nauw mogelijk op elkaar te 
doen aansluiten. 

118. Het is nodig dat er meer mogelijkheden ko
men voor ouderen om zichzelf bij te scholen, zo
wel binnen als buiten het arbeidsproces, zodat ook 
zij de maatschappelijke ontwikkelingen kunnen 
blijven volgen. 

119. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk 
zijn; zowel voor jong als oud. 

120. In het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 
moet de studiebeurs voor de opleiding verpleging 
en verzorging gehandhaafd blijven. Er moeten bud
getten komen voor praktijkleerplaatsen. 

121. Uitstroom van oudere docenten moet worden 
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Onderwijs 

tegengegaan door extra aandacht te geven aan hun 
takenpakket. 

122. (Her)invoering van aparte leraren/onderwij
zers voor gymnastiek en sportbeoefening dient in 
alle vormen van onderwijs plaats te vinden. 
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IX Buitenland 

9.1 Europa 

• 33 
De integratie van Europa nadert haar voltooiing. 
In 1999 wordt er een gemeenschappelijke munt, de 
euro, ingevoerd. Dit kan voor Nederland als ex
portland gunstig zijn. De gevolgen voor de Neder
landse burger zijn nog niet geheel duidelijk. 

123. Opgebouwde rechten mogen niet worden aan
getast. Dus geen verlaging minimumloon, uitkerin
gen en pensioenrechten. 

124. Verkwisting van gelden in Europa moet ten 
ene male bestreden worden . De Nederlandse bij 
drage aan Europa moet voortdurend kritisch wor
den bekeken. 

125. Er moet gestreefd worden naar een eenslui
dende defensie- en vredespolitiek in Europa, via de 
Europese tak van de NAVO of eventueel via de 
West-Europese Unie (WEU) 

9.2 Ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten 

• 34 
Het helpen van landen in de Derde Wereld is een 
plicht van de rijkere landen. Dit betekent overi
gens niet dat er ongemotiveerd geld in opbouw 
van ontwikkelingslanden wordt gestopt. 

126. Een verantwoorde ondersteuning is alleen mo
gelijk als er sprake is van een stabiel bewind en dui
delijke doelstellingen voor de aanwending van het 
geld. 

127. De Nederlandse overheid moet ernaar streven 
dat in alle internationale handelsverdragen een 
hoofdstuk over de mensenrechten wordt opgeno
men. 
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9.3 Defensie 

• 35 
Het einde van de Koude Oorlog betekent niet het 
einde van de militaire inspanning. Nederland kan 
zich niet afzijdig houden van VN - en NA VO-ver
plichtingen. Tegelijk dient steeds kritisch te wor
den bezien, wanneer Nederlandse deelname aan 
militaire activiteiten gewenst is. 

128. Bezuinigingen op defensie kunnen alleen wan
neer één van de drie krijgsmachttaken (landmacht, 
luchtmacht of marine), in overleg met de Europese 
partners, wordt afgestoten. 

129. Militairen dienen, waar dat nodig is, ingezet 
te worden voor maatschappelijke taken (bijv. bij 
rampen). 
Tijdens hun opleiding dient hiermee rekening te 
worden gehouden. 

130. Er dient door Nederland meer pressie uitgeoe
fend te worden op die landen die niet volledig aan 
hun financiële verplichtingen voldoen. 
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x 

• 36 
Het integreren van de bescherming van het milieu 
in de economische groei gaat steeds beter. Met 
name voor het bedrijfsleven begint het milieu een 
grotere rol te spelen in de dagelijkse bedrijfsvoe
ring. Voor de burger staat "het milieu" helaas te 
vaak synoniem voor lastenverhoging. Ouderen, 
chronisch zieken en mensen die in slecht geïso
leerd oude woningen wonen, worden via de ecotax 
onevenredig zwaar belast voor hun energiegebruik. 

131 . Er moeten passende maatregelen genomen 
worden voor de onevenredig door de ecotax getrof
fen groepen. 

132. De afvalstoffenheffing moet gebaseerd zijn op 
de aangeboden hoeveelheid. Daartoe dient het ta
rief afhankelijk te zijn van het aantal mensen dat 
een huis bewoont. 

133. Er moet een laag heffingtariefkomen voor na
tuur- en milieuviendelijke producten en een hoog 
tarief voor natuur -onvriendelijke producten. 

134. Het zelf aanbrengen van energiebesparende 
elementen ofhet aanschaffen van schone bronnen 
in het huis moet fiscaal worden gestimuleerd. 

• 37 
De agrarische sector begint hoe langer hoe meer de 
grenzen van de groei te kennen. De gevolgen van 
intensieve veehouderij en tuinbouw worden steeds 
duidelijker. Er treedt een niet te verwaarlozen mi 
lieuschade op. Wet- en regelgeving is en blijft dan 
ook nodig om deze schade zoveel mogelijk te be
perken. 

135. Diervriendelijke biologische veehouderij 
moet worden bevorderd, maatregelen om de zeer 
intensieve veehouderij te verminderen, worden ge
steund. 
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Milieu en landbouw 

Nieuwe, grote natuurgebieden, dienen de kern te 
vormen van en versterkte plattelandseconomie, on
der meer door het zorgvuldig samengaan van deze 
natuur met extensieve vormen van recreatie, wo
nen en werken. 
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• 
Het kabinet-Kok heeft meer evenwicht in Neder-
land gebracht: evenwicht tussen economische doel
matigheid en sociale rechtvaardigheid. 

Op sociaal-economisch gebied zijn de afgelopen 
vier jaar resultaten geboekt die decennia niet zijn 
vertoond. Alle verwachtingen van het op 'werk, 
werk en nog eens werk' gerichte beleid zijn over
troffen. Voor bijna een half miljoen mensen kwa
men er nieuwe banen bij. De besteedbare inko
mens van het overgrote deel van de bevolking ste
gen. Ouderen die enkel van de AOW moeten leven 
zijn er in het bijzonder op vooruit gegaan. De uit 
keringen zijn weer gekoppeld aan de lonen en bo
vendien zijn aanzienlijk minder mensen van een 
uitkering afhankelijk. Meer mensen waren in staat 
een eigen huis te kopen en de huursubsidie voor 
huurders met lagere inkomens werd fors verbe
terd. Tezelfdertijd is het overheidstekort gehal
veerd, werden de belastingen verlaagd en verbeter
de de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, ter
wijl de milieudruk - met uitzondering van de C02-
uitstoot - verminderde. 

Deze resultaten kunnen natuurlijk niet alleen op 
het conto van één politieke stroming of één kabinet 
worden geschreven. Tal van maatschappelijke orga
nisaties en burgers mogen zich er mede-verant
woordelijk voor achten, evenal - elk op eigen wijze 
- voorgaande kabinetten. In de jaren tachtig is hard 
gesaneerd. Dat beleid werd mi schien wel als econo
misch noodzakelijk maar lang niet altijd als sociaal 
rechtvaardig ervaren. De balans raakte zoek. In het 
derde kabinet-Lubbers heeft de PvdA haar verant
woordelijkheid voor het gezond maken van de 
overheidsfinanciën niet ontlopen. De pijn was vaak 
groot. Desondanks is het beleid in die zin succesvol 
gewee t dat de werkgelegenheid dra tisch groeide 
en de overheidshuishouding beter op orde kwam. 
Zo werd de basis gelegd om het evenwicht tussen 
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het economisch noodzakelijke en sociaal wenselijke 
te herstellen. 

Ook de afgelopen vier jaar was het vaak een kwestie 
van scherpe afwegingen om dat evenwicht naderbij 
te brengen. Maar zodra de ruimte er was, werd hij 
benut voor sociaal en ecologisch wenselijke verbete
ringen . Zo werden in de sociale zekerheid hoogte 
en duur van uitkeringen veilig gesteld, kwamen er 
speciale voorzieningen bij grote infrastructuurpro
jecten en werd de basis gelegd voor een AOW
fonds om de oudedagsvoorziening ook op de lange 
termijn veilig te stellen. Het jarenlang volgehouden 
adagium 'werk boven inkomen' blijkt uiteindelijk 
te kunnen leiden tot werk en inkomen. 

We zullen hier niet beweren dat het evenwicht tus
sen economische doelmatigheid en sociale recht
vaardigheid nu volledig is bereikt. Economisch ge
zien is de druk van de ketel, maar er bestaan op de 
arbeidsmarkt, in de sociale zekerheid, in het onder
wijs en de gezondheidszorg nog flinke imperfecties. 
Ook de spanning tussen economie en milieu is nog 
groot. Op al die terreinen liggen er enorme opga
ven voor een volgend kabinet, en is nog een wereld 
tewinnen. 
Wat echter zeker staande gehouden kan worden, is 
dat het kabinet-Kok alles uit de kast heeft gehaald 
om dat evenwicht dichterbij te brengen. Dit kabi
net heeft op integere wijze gezocht naar de optima
le balans tussen het economisch noodzakelijke en 
het sociaal rechtvaardige, zonder daarbij het milieu 
te verwaarlozen. En heeft daarin vooruitgang ge
boekt. In die zin was dit kabinet de inzet en energie 
van een sociaal-democratische partij voor honderd 
procent waard. 

• 2 
Samen kansen scheppen 
Het dragen van verantwoordelijkheid in moeilijke 
tijden loont als het de kansen voor mensen om te 
participeren en te emanciperen vergroot. Dat sluit 
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aan bij de historische opdracht van de sociaal-de
mocratie om iedereen zoveel mogelijk gelijke kan
sen te bieden. Mensen vechten op eigen kracht en 
vaak ook gezamenlijk voor een beter bestaan voor 
zichzelf en hun kinderen, maar vinden daarbij vol
gens de sociaal-democratische opvatting in de poli
tiek een bondgenoot. 
Mensen moeten zelf de kansen grijpen. Maar dan 
moeten er ook volop kansen aanwezig zijn. Dat is 
een verantwoordelijkheid van de politiek, zonder 
dat het haar exclusieve verantwoordelijkheid is. 
Ook de burgers zelf, het bedrijfsleven en maat
schappelijke organisaties delen in die verantwoor
delijkheid. Alerte betrokkenheid op elkaar is voor
waarde voor succesvol beleid. Sociale cohesie is 
doel en middel tegelijk. 
De overheid speelt in dat proces niet de allesbepa
lende maar wel een specifieke rol. Zij voert de regie. 
Niet door met een arrogant gezicht 'het primaat 
van de politiek' op te eisen als ging het om een dic
taat van de politiek. Maar door richting te geven en 
productieve relaties aan te gaan met burgers, bedrij
ven en organisaties. De overheid bevordert niet al
leen de participatie van allen, maar participeert ook 
zelf actief in het maatschappelijk proces dat voor
uitgang heet. 

• 3 
Werk, scholing, inkomen 
De economische verwachtingen voor de nabije toe
komst zijn gunstig. Niettemin zijn bij het maken 
van dit verkiezingsprogramma drie economische 
scenario's gehanteerd, uitgaande van respectievelijk 
gunstige, behoedzame en ongunstige economische 
groei. We willen ons niet rijk rekenen. Oplopende 
begrotingstekorten hebben nooit duurzaam werk 
gecreëerd, integendeel. Het fundament van het be
leid blijft als het aan de PvdA ligt gericht op meer 
werk, een lager tekort en een lagere lastendruk en 
meer ruimte voor overheidsinvesteringen, 66k in 
minder gunstige tijden. 
In alle varianten blijft werkgelegenheid de hoogste 
prioriteit houden, omdat dat het enige duurzame 
draagvlak is voor houdbare sociale rechtvaardig
heid. Hoe meer mensen aan het werk zijn, des te 
groter het draagvlak om te investeren in tal van 
voorzieningen. Het verstevigt de grondslag voor de 
oudedagsvoorziening van de toekomst en voor het 
dekken van risico's op werkloosheid en arbeidson
geschiktheid. Ook de sociale stabiliteit en maat
schappelijke samenhang zijn ermee gediend als ie
der die wil en kan werken een baan vindt en op 
rechtvaardige wijze beloond wordt, als AOW -pen
sioenen en uitkeringen gekoppeld worden aan de 
loonontwikkeling en als er ruimte is om er ook 
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voor mensen met (te) geringe kansen op de arbeids
markt nog een schepje bovenop te doen. Armoede
bestrijding heeft meer kans van slagen naarmate de 
werkgelegenheidsgroei een steviger basis biedt. Om 
al die redenen en om bovendien ook gedeeltelijk ar
beidsgeschikten en langdurig werklozen een reële 
kans op een baan te geven, blijft 'honderdduizend 
banen per jaar erbij' het streven. 
Tegelijk dient de komende kabinetsperiode de leus 
'werk, werk, werk' verbreed worden tot 'werk, scho
ling, inkomen' en kan extra ruimte gemaakt wor
den om te investeren in de kwaliteit van het be
staan. Ofhet nu gaat om de toekomst van de socia
le zekerheid, het onderwijs, de gezondheidszorg of 
de ruimtelijke indeling van Nederland, om mensen 
kansen te geven in een moderniserende maatschap
pij zijn aanpassingen en vernieuwingen noodzake
lijk. 

• 4 
Schoner en slimmer 
Bovenaan het lijstje van noodzakelijke modernise
ringen staat het doorbreken van de tegenstelling 
tussen economie en ecologie, tussen welvaartsgroei 
en milieu. Door de economische groei 'schoner en 
slimmer' te maken moet een duurzame economie 
in het vizier komen, die toekomstige generaties niet 
alleen een gezonde leefomgeving maar ook wel
vaart biedt. 
Soms kan met eenvoudige oplossingen al heel veel 
worden bereikt. Vaker zijn ingrijpende innovaties 
noodzakelijk, of dienen zelfs hele sectoren te wor
den gestimuleerd (zoals het openbaar vervoer) of 
afgeremd. Dikwijls zal ook het gedrag van bedrij
ven en burgers moeten veranderen. Fundamentele 
veranderingen vragen een lange adem, terwijl toch 
op korte termijn resultaten moeten worden bereikt. 
Vooruitgang kan alleen geboekt worden als er een 
proces van productieve samenwerking op gang 
komt tussen overheid en burgers, bedrijven en con
sumenten. De beslissende stappen voorwaarts zul
len van milieugerichte innovaties in het bedrijfsle
ven moeten komen. Maar dat kan politiek gestimu
leerd worden door wat in dit programma wordt ge
noemd 'tweede generatie convenanten', door dui
delijke milieuplafonds en door vergroening van 
het belastingstelsel. De overheid zal richting moe
ten geven aan het proces zonder zelf op de stoel 
van de ondernemer te gaan zitten. In die zin moet 
op dit terrein een nieuw evenwicht worden gevon
den tussen markt en overheid. 

Een uiterst zichtbaar en gevoelig element in het 
vinden van een nieuwe balans tussen economie en 
ecologie is de inrichting van Nederland. In een 
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klein en dichtbevolkt land als het onze moet voort
durend met ruimte worden gewoekerd. Het vereist 
niet alleen veel investeringen maar ook enorme cre
ativiteit om de stormachtige groei van de mobiliteit 
in goede banen te leiden. 
In de komende kabinetsperiode zullen belangrijke 
besluiten worden genomen over de vraag hoe we 
over 25 jaar wonen, werken, reizen en recreëren. 
Het volgend kabinet staat voor een enorm com
plexe afweging, waarbij waarlijk de toekomst van 
Nederland in het geding is. 
Gelukkig is er, door het financieel solide beleid van 
het afgelopen decennium enige ruimte om te inves
teren in die toekomst. Een substantieel deel daar
van zal besteed moeten worden aan verbetering 
van de materiële infrastructuur, met voorrang 
voor het openbaar vervoer. Maar het zou van een 
te beperkte visie getuigen die toekomstinvesterin
gen te beperken tot spoorlijnen, wegen en vliegvel
den. Nederland is meer. Wat in wezen gevraagd 
wordt is een investering - in geld én denkkracht -
in de toekomstige ruimtelijke indeling van Neder
land. Evenzeer in nieuwe wijken en oude steden, 
als in natuurbouwprojecten of moderne systemen 
van openbaar vervoer. En als mensen daar met ple
zier willen leven, zal tegelijk ook de sociale infra
structuur een impuls dienen te krijgen. Van cultu
rele voorzieningen tot onderwijs en gezondheids
zorg. 

• 5 
Mainport en brainport 
Nederland moet zich niet alleen handhaven en ver
der ontwikkelen als 'mainport', maar ook als 'brain
port'. Beide concepten sluiten elkaar niet uit, maar 
versterken elkaar in een beweeglijke dienstenecono
mie. 
Een kennis-economie vraagt om hoge prioriteit 
voor investeringen in het onderwijs. Ook voor 
mensen zelf is een goede opleiding één van de be
langrijkste voorwaarden om later als zelfstandige, 
sociale, ondernemende burger de kansen te grijpen 
die de samenleving biedt. De eerste aandacht moet 
uitgaan naar de jongste kinderen door het verbete
ren van voorschoolse opvang en door stapsgewijze 
verkleining van de groepsgrootte. Voor elders gebo
ren kinderen dient het inlopen van achterstanden 
en het leren van de Nederlandse taal voorop te 
staan. Voor de wat oudere leerlingen zal het meest 
geïnvesteerd moeten worden in verbetering van het 
beroepsonderwijs. Scholen krijgen meer ruimte 
voor eigen beleid, leerkrachten hebben recht op 
meer ondersteuning en waardering. Voor volwasse
nen zullen de mogelijkheden om zich te ontwikke-
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len en voortdurend bij te blijven verruimd moeten 
worden. 

Zoals in het onderwijs de leerling centraal staat, 
dienen we in de gezondheidszorg van de patiënten
belangen uit te gaan om tot betere en doelmatiger 
zorg te komen. Wachtlijsten en wachttijden moe
ten worden teruggebracht. Er kunnen meer 'han
den aan het bed' komen door dertigduizend banen 
te scheppen in verpleging en verzorging. De nood
zakelijke verbeteringen vereisen behalve extra mid
delen ook een betere verantwoordelijkheidsverde
ling en een nog grotere nadruk op preventie. 

• 6 
Geëmancipeerde arbeidsverhoudingen 
Misschien wel de belangrijkste verandering in het 
leven van mensen betreft de taakverdeling thuis en 
op het werk. De afgelopen 25 jaar heeft een kleine 
sociale revolutie plaats gevonden. Veel meer vrou
wen zijn buitenshuis gaan werken, de deeltijdbaan 
deed massaal opgang, mannen zijn voor kinderen 
gaan zorgen of zouden dat graag willen. En zoals 
het klokje thuis anders ging tikken, deed het dat 
ook op de arbeidsmarkt. Bedrijven kregen behoefte 
aan flexibiliteit en 'employability'. In allerlei op
zichten wordt gezocht naar nieuwe evenwichten en 
nieuwe - voor zowel bedrijven als werknemers 
werkbare - patronen. 
Het kabinet-Kok zette in een aantal opzichten een 
nieuwe koers uit. De titel van een nota van het mi
nisterie van Sociale Zaken, 'Flexibiliteit en Zeker
heid' mag exemplarisch genoemd worden. Toch is 
Nederland pas halverwege op weg naar de geëman
cipeerde, pluriforme samenleving vol individuele 
keuzemogelijkheden, die zouden passen bij de 
leefstijl van mannen en vrouwen in de volgende 
eeuw. 
De veranderende arbeidsmarkt en veranderende 
samenlevingsvormen thuis vereisen een ware om
slag in arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. 
Want de gelijkheid tussen jongvolwassenen (m/v) 
blijkt in de praktijk zeer moeilijk gehandhaafd te 
kunnen worden zodra er kinderen komen. De na
druk dient daarom te liggen op het scheppen van 
regelingen en voorzieningen die het combineren 
van werk, gezinsverantwoordelijkheid en eigen 
scholing mogelijk maken. Zoals daar zijn invloed 
op werktijden, deeltijdarbeid, tijdsparen, langdurig 
verlof en crèches. Flexibiliteit die neerkomt op het 
eenzijdig afwentelen van ondernemersrisico's op 
werknemers dient aan banden gelegd te worden. 
Maar flexibiliteit die mensen kansen biedt zich 
door scholing en mobiliteit te ontwikkelen, gecom
bineerd met inkomenszekerheid, dient krachtig te 

PvdA: 5-6 

... JrïlT 

I 

i 

! 

-" I! I 



worden gestimuleerd. In de sociale zekerheid en 
het belastingstelsel moeten verdere stappen worden 
gezet ter vergroting van de economische zelfstan
digheid van mannen en vrouwen. Dat kan door de 
uitkeringsrechten van flexwerkers te verbeteren; 
door uitkeringsrechten van verlofgangers te doen 
herleven en sociale partners op te roepen datzelfde 
te doen met de pensioenopbouw. Het arbeidsbestel 
dient bij de - geëmancipeerde - tijd gebracht te wor
den. 

Herverdeling en groei van werkgelegenheid dienen 
hand in hand te gaan. Alleen dan kunnen vrouwen 
uit - te kleine - deeltijdbanen naar volwaardig werk 
groeien, kunnen ook mensen met weinig opleiding 
het leven thuis combineren met een actieve en 
vruchtbare carrière buitenshuis, en is er een eco
nomisch draagvlak om keuzemogelijkheden te 
creëren en de noodzakelijke voorzieningen op het 
terrein van verlof te scheppen. De PvdA wil daar
om in hoofdlijnen doorgaan met het werkgelegen
heidsbeleid van het kabinet-Kok, met extra aan
dacht voor het scheppen van banen aan 'de onder
kant'. 

• 7 
Markt en overheid 
Dergelijke moderniseringen vormen een opdracht 
voor de politiek, zonder dat de overheid dergelijke 
problemen eenzijdig zou kunnen oplossen. De po
litiek moet de maatschappelijke dynamiek aanvoe
len, volgen en er tegelijk richting aan te geven. 
Daarin heeft zij een eigen verantwoordelijkheid, 
die niet te dragen valt zonder ook burgers, bedrij
ven en maatschappelijke instellingen verantwoor
delijkheid te gunnen en zelfs bewust te geven. Het 
is niet 'ieder voor zich', maar 'verantwoordelijk 
voor elkaar'. 

Een verantwoordelijke en actieve overheid hoeft 
niet de ontkenning te vormen van levendige econo
mische markten. Integendeel, politieke regelgeving 
en marktwerking kunnen heel goed hand in hand 
gaan. Wie alles aan de markt overlaat zal ontoelaat
bare ongelijkheid zien ontstaan. Maar wie alles van 
hogerhand denkt te kunnen regelen komt evenzeer 
van een koude kermis thuis. De markt is geen pa
nacee voor alle kwalen. De overheid evenmin. Elk 
heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. Markt
werking kan economische imperfecties oplossen en 
kosten besparen, maar sociale imperfecties doen 
ontstaan en daarmee tot nieuwe - maatschappelij
ke - kosten leiden. Overheidsoptreden kan sociale 
ongelijkheid terugdringen en voorkomen, maar 
maatschappelijke dynamiek afremmen. Marktwer-
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king kan keuzevrijheid vergroten, maar solidaire fi
nanciering hinderen. Bij dergelijke dilemma's 
voert eenzijdige, ideologisch beargumenteerde, 
consequentheid al gauw 'zum Teufel'. In een wel
overwogen balans kunnen de negatieve effecten zo
veel mogelijk worden beperkt, terwijl de positieve 
elementen elkaar versterken. Overheid en markt 
vormen geen tegenstelling, hooguit tegenpolen. 
Maar geen magneet, of er zitten twee polen aan. 
Combinaties van 'overheid' en 'markt' kunnen 
zeer succesvol zijn, mits de politiek weet wat ze wil 
en richting weet te geven aan processen die essen
tiële belangen van burgers raken. Milieubeleid heeft 
des te meer kans van slagen als marktwerking de 
groene kant op werkt. Handhaving van 'hoogte en 
duur' in de sociale zekerheid valt beter te realise
ren als ook elementen van marktwerking voor de 
nodige dynamiek in het systeem zorgen. 
Wat acceptabel is, is aan historische verandering 
onderhevig. De post was een overheidstaak, maar 
is het niet meer. Op milieugebied is de overheid ac
tiever dan ooit. In de sfeer van sociale verzekerin
gen is eigenlijk altijd al sprake geweest van combi
naties van publieke en particuliere regelingen, ook 
al schuift dat nu wat meer richting markt. Welke 
regels de overheid stelt en welke taken ze zelf uit
voert ligt niet voor eens en altijd vast. Centralise
ring of decentralisering, privatisering, verstatelij
king of allerlei nieuwe combinaties, - dat moet tel
kens opnieuw een weloverwogen en geen ideolo
gisch bevooroordeelde beslissing zijn. Allerlei spe
cifieke overwegingen kunnen daarbij een rol spe
len, zoals dat de overheid altijd over voldoende 
vitale beleidskennis dient te blijven beschikken. 
Overheid of markt is geen alles-of-niets discussie. 
Heel gedifferentieerde en genuanceerde combina
ties zijn denkbaar om de optimale magneetwerking 
te krijgen. Aan de orde is het zoeken naar de beste 
cocktail van instrumenten. Want instrumenten 
zijn het: markt, overheid, contract of convenant. 
Wat telt is wat werkt, met het oog op wat je wilt be
reiken. En dat doel is niet 'meer overheid'; even
min 'meer marktwerking'. De doelen betreffen za
ken als: werk en inkomenszekerheid, natuurbe
houd, onderwijs en ontplooiingskansen, gezond
heid en goede huisvesting, alles in het kader van ge
lijke kansen, participatie en emancipatie. 

• 8 
Balans tussen individualiteit en solidariteit 
Recent is in het bedrijfsleven een discussie op gang 
gekomen over maatschappelijk verantwoord on
dernemen. Het dumpen van milieu-afval wordt 
daar - ook als het de goedkoopste oplossing is -
steeds minder moreel aanvaardbaar geacht. Ook 
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zijn steeds meer ondernemingen aanspreekbaar op 
thema's als het terugdringen van kinderarbeid of 
het bevorderen van emancipatie. In een tijd, waarin 
individualisme en geldelijk gewin geacht worden 
hoogtij te vieren, is dat een opmerkelijke ontwikke
ling. Hier wordt naast eigen belang gemeenschaps
zin beleden. 
Op straat waren we deze herfst eveneens getuige 
van sociaal hoopgevende reacties op volstrekt 
normloos gedrag. De doodslag van onschuldige 
voorbijgangers in Leeuwarden en Amsterdam was 
aanleiding voor burgers om te laten merken dat de 
vrijheid van de één zijn grenzen moet vinden in de 
menswaardigheid van de ander. Collectiviteit en in
dividualiteit dienen elkaar in evenwicht te houden. 

Precies om die balans tussen vrijheid en solidari
teit te realiseren is democratisch bestuur essentieel. 
Dat geldt voor veiligheid op straat evengoed als 
voor milieuvriendelijk produceren en consumeren, 
voor de organisatie van de sociale zekerheid even
goed als voor het geven van kansen aan patiënten 
in de gezondheidszorg. 
De sociaal-democratie heeft nu zo'n eeuw ervaring 
met de zoektocht naar een rechtvaardige en doel
matige balans tussen individuele vrijheid en ge
meenschappelijke verantwoordelijkheid. We zullen 
hier niet voorwenden de sleutel in handen te heb
ben. Wel hebben we geleerd wat er fout kan gaan 
als de balans verstoord wordt. En dat de politiek 
zijn verantwoordelijkheid dient te nemen als die 
balans verstoord raakt. Niet om de burgers mores 
te leren. Maar om samen met de burgers, als hun 
vertegenwoordiger en tegelijk betrouwbare bondge
noot, naar telkens weer nieuwe, als rechtvaardig er
varen, evenwichten te zoeken. 

Dat vraagt om een open, communicatieve, demo
cratische bestuursstijl. Maar tegelijk om betrouw
baar en degelijk bestuur. Daar kan de nodige span
ning tussen zitten. Maar alleen op die manier ver
dient de politiek het vertrouwen van de burger. 
Het kabinet-Kok heeft wat dat betreft op punten ge
scoord. 'Paars' was niet - zoals sommigen mis
schien verwacht hadden, anders dan anders. Het 
werd, zo werd al gauw duidelijk 'een gewoon kabi
net', maar wel nuchter en open, algemeen gewaar
deerd als voorbeeld van behoorlijk bestuur. 
Je kan dat 'gewoon' noemen, maar zo gewoon was 
het welbeschouwd niet. In de jaren tachtig en be
gin negentig werd veel gesproken over het tanend 
vertrouwen in de politiek. Die geluiden zijn afgeno
men. Dit kabinet heeft per saldo vertrouwen terug 
gewonnen. Dat proces moet worden voortgezet. 
Door verdere verbetering van de kwaliteit van het 

135 

bestuur en door verbetering van de kwaliteit van 
de democratie. Daarom is de tijd meer dan rijp 
voor de gekozen burgemeester, in feite de normaal
ste zaak van de wereld. En hebben we geleerd dat 
we moeten uitkijken met bestuurlijke herindelin
gen, die in de ogen van mensen niet meer dan be
stuurlijk zijn. Democratisch bestuur moet maat
schappelijk draagvlak hebben. 
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II Economie, ecologie, 
ruimte 

• 9 
De PvdA streeft naar een duurzame economie, die 
ook toekomstige generaties welvaart en welzijn 
kan bieden. Wij willen dat doel langs drie wegen 
bereiken: via het versterken van de internationale 
concurrentiekracht van onze economie, door een 
drastische verlaging van de milieuschade die onze 
maatschappij veroorzaakt, meer natuur en een be
tere inrichting van Nederland, en door het maat
schappelijk draagvlak voor de benodigde verande
ringen te verstevigen. Dat laatste kan worden be
reikt door iedereen perspectief te bieden op econo
mische vooruitgang, en de baten en lasten van de 
economische ontwikkeling op een sociaal recht
vaardige wijze te verdelen. 

Een duurzame economie wordt niet in een of enke
le kabinetsperiodes gerealiseerd. Dat vereist een 
lange adem en een grote inspanning van de hele 
maatschappij. De ontwikkeling in de richting van 
duurzaamheid kan en moet worden versneld. Er is 
een kwaliteitssprong nodig om verdere groei van 
de werkgelegenheid letterlijk niet ten koste te laten 
gaan van het milieu. Op die manier versterken so
ciale en ecologische doelstellingen elkaar. 

Duurzame ontwikkeling is ook: eerlijk delen met 
de rest van de wereld. Alle landen zullen hun pro
ducten en productieprocessen moeten aanpassen 
aan grenzen die het milieu stelt. Dat dwingt tot 
duurzame groei in Noord én Zuid. Daarom is her
verdeling van Noord naar Zuid nodig. 

De tegenstelling tussen economie en ecologie kan 
verder worden verminderd. Aan de ene kant is eco
nomische groei nodig om te kunnen investeren in 
milieuverbeteringen (zoals uitbreiding van het 
openbaar vervoer) en om het maatschappelijk 
draagvlak voor het milieubeleid te versterken. Aan 
de andere kant is maar al te duidelijk geworden dat 
meer economische groei niet hetzelfde hoeft te zijn 
als meer welvaart. Ongerichte groei gaat in het al-
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gemeen gepaard met een toenemend beslag op mi
lieu, ruimte en hulpbronnen. En de ruimte die ons 
ter beschikking staat biedt nog steeds ongekende, 
maar zeker geen onbegrensde mogelijkheden. Eco
nomische groei moet kortom steeds meer worden 
gezocht in een milieu- en natuursparende richting. 

Economie en ecologie komen alleen dan dichter bij 
elkaar, wanneer een gezond milieu wordt gezien 
als een cruciaal deel van welvaart en welzijn. De 
maatschappij moet bereid zijn daarin te investe
ren, net zoals wordt geïnvesteerd in nieuwe fabrie
ken en kantoren. 
In de eerste plaats wil de PvdA de economie scho
ner en slimmer maken door het ontwikkelen en be
ter benutten van schone technologie in productie 
en vervoer. Naarmate hier meer op wordt ingezet, 
wordt het ook mogelijk een groter beroep te doen 
op bedrijven en burgers om hun gedrag aan te pas
sen, meer milieuvriendelijke producten en dien
sten aan te schaffen, en de milieubelastende te la
ten staan. Zonder gedragsaanpassing zullen tech
nologische verbeteringen nooit voldoende resul
taat opleveren. 
Vanzelfsprekend dient ook de overheid zich aan 
milieu regels te houden . De wetgeving zal zo wor
den ingericht, dat overheden - politici en ambtena
ren - die milieu-overtredingen begaan niet im
mmm zijn voor strafrechtelijke vervolging. 

In dit hoofdstuk presenteert de PvdA een aantal 
voorstellen op het gebied van economie, milieu en 
ruimtelijk beleid, die elkaar versterken, en geza
menlijk in de goede richting werken. 

• 10 
Prioriteiten voor de komende kabinetsperiode: 
• een evenwichtig programma van overheidsinves

teringen, gericht op verbetering van de infra
structuur, innovatie en milieu. 

• extra investeringen in de vitaliteit van steden, de 
sociaal-economische ontwikkeling van Noord 
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Nederland, en strategische regionale investerings
projecten. 

• innovatiegerichte milieuconvenanten met het be
drijfsleven afsluiten. 

• stimulering van 'koplopers' in het bedrijfsleven, 
die met gewaagde innovaties de milieulast sterk 
terugdringen. 
gerichte ondersteuning van bedrijven en secto
ren die problemen ondervinden bij de omschake
ling naar ecologisch verantwoorde productie. 

• vergroening van het belastingstelsel, zonder las
tenverhoging voor de laagste inkomens. 

• meer geld voor onderzoek dat zich richt op maat
schappelijke en economische knelpunten. 

• vermindering van de administratieve lasten voor 
het midden- en kleinbedrijf. 
bevordering van innovatie- en investeringscon
tracten tussen werkgevers en werknemers. 

• met een Internet-plan hogere investeringen in en 
een beter gebruik van Internet uitlokken. 

• inzet van meer aardgasbaten ter bevordering van 
energiebesparing en opwekking van duurzame 
energie. 

• investeren in een kwaliteitssprong voor het open
baar vervoer, met name in en tussen stedelijke 
agglomeraties. 

• verschuiving van het goederenvervoer over de 
weg naar milieuvriendelijkere vervoerswijzen. 
selectieve groei van de luchtvaart binnen de vast
gelegde milieu- en leefbaarheidsnormen. 

• het aantrekken van particuliere en private finan
cieringsmiddelen voor investeringsprojecten. 

• bij grote infrastructuurprojecten ruimte maken 
voor investeringen in natuurontwikkeling. 

• modernisering van de landbouw binnen milieu
plafonds. 

• 11 Investeren in vernieuwing van de infrastructuur 
Zonder voortdurende investeringen in infrastruc
tuur zou Nederland het hoofd niet boven water 
houden. Het huidige kabinet heeft voor de komen
de jaren al veel investeringen vastgelegd. Voor de 
komende twaalf jaar is 12 miljard gulden voor pro
jecten vastgelegd en gereserveerd. Daarnaast is nog 
eens ruim 6 miljard gulden beschikbaar voor pro
jecten die de omvang en kwaliteit van het aanbod 
van publieke faciliteiten een aanzienlijke impuls ge
ven. 

De inrichting van ons land vereist eens te meer re
gie. Direct vanaf de start moet door het nieuwe ka
binet een aantal strategische beslissingen worden 
genomen. Nieuwe projecten zullen moeten worden 
getoetst op hun milieubeslag, en op hun bijdrage 
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aan het versterken en duurzamer maken van de 
economische structuur en toekomstige werkgele
genheid (minder afhankelijkheid van bulkproduc
tie en distributie; meer accent op kennis en toege
voegde waarde). 

De nieuwe projecten passen in een zorgvuldig 
ruimtebeheer, ook als het de aanleg van bedrijfster
reinen betreft. Met spoed, binnen een jaar na het 
aantreden van het nieuwe kabinet, wordt een Vijf
de Nota Ruimtelijke Ordening opgesteld, waarin 
de balans wordt opgemaakt van alle ambities die 
ruimte maken, laten of claimen. Daarbij wordt 
evenwichtig aandacht besteed aan kleinschalige 
ontwikkelingen buiten (stedelijke) concentraties. 
De keuzes voor de ontwikkeling van de infrastruc
tuur op middellange termijn worden in samen
hang hiermee bezien. 

De herwaardering van de infrastructuur voor het 
openbaar vervoer en het verbeteren van de (econo
misch uiterst belangrijke) internationale verbin
dingen staat in onze plannen voorop. Er is geld ge
reserveerd voor het versterken van de kennisin
frastructuur als voorwaarde voor de kennisecono
mie van de toekomst; en voor het bevorderen van 
nieuwe vormen van (ondergronds) vervoer die een 
zuiniger gebruik van landschap en leefomgeving 
ten goede kunnen komen. Tegelijkertijd worden 
extra middelen ingezet voor het terugdringen van 
de C02-emissies, voor de sanering van vervuilde 
bodems, en· voor investeringen in natuurontwikke
ling en landschapsinrichting. Door deze combina
tie van maatregelen wordt meer ingezet op verbete
ring van de leefomgeving dan lange tijd mogelijk 
was. 

De PvdA vindt het nodig en verantwoord om bij 
meer economische groei nog meer investerings
ruimte vrij te maken voor infrastructurele verbete
ring, in het bijzonder voor de verbetering van de 
kennis en informatie-infrastructuur. Het hoeft niet 
altijd alleen overheidsgeld te zijn . Met name in de 
steden is het mogelijk om meer middelen uit de 
markt los te krijgen. De regie blijft echter in han
den van de overheid. 

Bij het ontwerpen van infrastructureleverbeterin
gen wordt van begin af aan rekening gehouden met 
criteria op het gebied van ecologische inpasbaar
heid en kwaliteit van het leefmilieu. 
Er komt een integraal afwegingskader voor de in
passing van infrastructuur waarbij aanleg en inpas
sing van nieuwe projecten wordt getoetst aan uit
gangspunten van duurzame ontwikkeling. Voor de 
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investeringen in de infrastructuur wordt een pro
gramma van kwaliteitseisen geformuleerd waaraan 
de investeringen moeten voldoen tegen de achter
grond van het streven naar duurzame ontwikke
ling. 
Van begin af aan wordt het integrale kostenbeeld 
van nieuwe projecten voor ogen gehouden. Dit ver
betert de kwaliteit van de projecten, en voorkomt 
negatieve effecten wanneer nog in een laat stadium 
milieugevolgen moeten worden aangepakt. 

• 12 
Vitale steden en regio's 
De PvdA streeft op het gebied van de ruimtelijke 
ordening naar duurzame nieuwbouw, in een com
pacte stad die het verkeer de baas is, ingebed in een 
groene, gecontroleerd bebouwde omgeving. Het is 
een uitdaging de moderne 'ecopolis' gestalte te ge
ven. 
In de komende kabinetsperiode wordt extra geïn
vesteerd in de vitaliteit van de steden in Neder
land. Er komen extra middelen beschikbaar voor 
door de steden zelfstandig te bepalen beleidskeu
zes. 
De stadsvernieuwing van de naoorlogse wijken en 
de inbedding daarvan in versterking van de sociale 
en economische structuur mag niet stagneren. De 
steden moeten daarom jaarlijks extra kunnen in
vesteren bovenop de plannen waarvoor nu al geld 
gereserveerd is. 

De PvdA wil daarom provincies aanspreken om 
steden de noodzakelijke ruimte te verschaffen en 
waar nodig tot afstemming te komen bij regionale 
initiatieven op het gebied van woningbouw, bedrij
venterreinen en infrastructuur. 

De komende jaren zal daarnaast extra aandacht uit 
moeten gaan naar bodemvervuiling. In eerste in
stantie op die locaties waar bodemvervuiling een 
grote belemmering vormt voor de realisatie van 
compacte steden. Om op dit terrein een inhaalslag 
te maken is een financiële inspanning noodzake
lijk. 

De economische ontwikkeling raakt steeds beter 
gespreid over de verschillende regio's. Tegelijker
tijd worden tal van steden in alle delen van het 
land geconfronteerd met economische en sociale 
problemen die elkaar versterken. Ze hebben nog 
geen basis gevonden voor een sterke stedelijke eco
nomie. Het grote-stedenbeleid moet daarom on
verminderd worden voortgezet, en waar nodig 
zelfs geïntensiveerd onder meer door bij voorrang 
zogeheten 'kansenzones' in te stellen. 
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Investeringen in werk, bedrijfsterreinen, winkelge
bieden en onderwijs maken van de steden centra 
voor nieuwe initiatieven in plaats van probleemge
bieden. 
In deze gebieden wordt als onderdeel van het grote
stedenbeleid het ondernemerschap extra gestimu
leerd. Deze stimulering krijgt zodanig vorm dat 
ook aangesloten wordt bij de behoefte aan onder
steuning van (beginnende) allochtone onderne
mers. 

In samenspraak met provinciale en lokale overhe
den worden afspraken gemaakt over 'strategische 
regionale investeringspakketten' ter versterking 
van de economische structuur. Zo krijgt de sprei
ding van economische activiteit in de richting van 
het Zuiden, Oosten en Noorden van ons land een 
extra impuls. De grensregio's krijgen meer moge
lijkheden voor het inrichten van zogenaamde 'Eu
rozones'. Daarin worden afspraken gemaakt met 
aangrenzende regio's in Duitsland of België, om te 
komen tot een gemeenschappelijk, op de regio toe
gesneden, sociaal-economisch beleid om grensover
schrijdende ontwikkelingen te bevorderen. 

Plattelandsbeleid is meer dan zo veel mogelijk 
voorzieningen overeind houden. De sterke kanten 
van het platteland moeten vertaald worden in kan
sen. Zoals ecologische landbouw, recreatie, land
goederen, cultuur en natuur. Projecten in gemeen
ten op het platteland zijn en moeten worden ge
richt op versterking van participatie en mobiliteit. 
Bijvoorbeeld projecten als deeltaxi's, gecombi
neerd personen- en vrachtvervoer, 'tele-leren' en 
specifieke telematica projecten. Gebiedsgerichte 
aanpak verdient hierbij de voorkeur, waarbij sa
menwerking met het lokale en provinciale bestuur 
onontbeerlijk is. Regionale ontwikkelingsprogram
ma's zullen worden opgezet, waarbij verandering 
van grondgebruik, bijvoorbeeld voor natuur, recre
atie en huisvesting mogelijk gemaakt wordt en de 
dynamiek en vernieuwing van de agrarische pro
ductie wordt versneld. 

De sociaal-economische structuur van Noord-Ne
derland vraagt bijzondere aandacht. Het potentieel 
aan ruimte, kennis en infrastructuur in dat gebied 
kan veel beter worden benut. De PvdA onder
steunt de wijze van aanpak zoals voorgesteld in het 
rapport 'Het ruimtelijk-economisch perspectief 
Noord-Nederland'. Door clustervorming van eco
nomische activiteiten, versterking van de kwaliteit 
van het landelijk gebied en een betere positie van 
de steden wordt het Noorden van nieuwe impulsen 
voorzien. 
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Er komt een hoogwaardige treinverbinding van 
Amsterdam via Friesland naar Groningen, die zo 
spoedig mogelijk wordt doorgetrokken naar Ham
burg. 

• 13 
Economische structuur 
Vernieuwende bedrijven, die zoeken naar efficiën
tere, schonere producten en processen, die investe
ren in de kwaliteit van hun werknemers en de ar
beidsorganisatie, zijn de bron van duurzame groei 
en werkgelegenheid. 
Bedrijven innoveren allereerst op basis van hun ei
gen kracht, en als antwoord op activiteiten van 
concurrenten. De overheid kan de voorwaarden 
scheppen waardoor bedrijven risico's durven en 
kunnen nemen, en het rendement van innovatieve 
inspanningen vergroot wordt. Een innoverend be
drijfsleven heeft baat bij een richtinggevende en sti
mulerende overheid. 

De innovatie in het bedrijfsleven moet zich in het 
bijzonder richten op het terugdringen van de mi
lieuvervuiling. 
In het kader van het milieubeleid blijven voor de 
PvdA de doelstellingen, zoals vastgelegd in interna
tionale verdragen en Nationale Milieubeleidsplan
nen, het uitgangspunt. Die zijn soms streng. In alle 
sectoren zal het fysieke beslag op het milieu moe
ten krimpen: minder gebruik van grondstoffen, 
energie en ruimte, minder uitstoot van vervuilende 
stoffen. Zuiniger omgaan met hulpbronnen bete
kent niet minder productie. Studies laten steeds 
weer zien dat er per saldo voor alle sectoren vol
doende kansen liggen om te komen tot duurzame 
ontwikkeling, mits daarin geïnvesteerd wordt. 

Binnen elke sector zijn er bedrijven die er wel in 
slagen de benodigde omslag te maken, en bedrij
ven die het daar moeilijker mee hebben. In vervolg 
op de Nota Milieu en Economie wordt snel in 
kaart gebracht in welke sectoren de omschakeling 
met name ondersteuning vraagt om de aanpassin
gen economisch verantwoord en sociaal aanvaard
baar te realiseren. De overheid biedt bij de ecologi
sche modernisering de helpende hand door duide
lijke milieudoelen te formuleren en gerichte onder
steuning te bieden waar nodig. Het gaat dan om 
het bijdragen aan het onrendabele deel van milieu
investeringen en het stimuleren van nieuwe kans
rijke ontwikkelingen. 
De nota Milieu en Economie laat zien dat er tal 
van mogelijkheden zijn tot ontkoppeling van eco
nomische groei en milieubelasting. Aan de hand 
van 'boegbeelden' (de beste jongetjes en meisjes 
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van de klas) benoemt de nota mogelijkheden om 
zowel 'milieu' als 'economie' te verbeteren. De 
middelen die daar de komende vijf jaar voor be
schikbaar zijn gesteld willen we verruimen. Want 
de boegbeelden moeten trendsetters worden. 
De overheid moet daarbij het voortouw nemen 
door het opzetten van voorbeeldprojecten op mi
lieugebied. 

• 14 
Innovatieve convenanten 
Grote sprongen zijn vereist in de milieu-efficiency 
van producten en processen. De term 'Factor Vier' 
verwoordt de ambitie groei gepaard te laten gaan 
met een afname van de milieulast tot een kwart 
van het huidige niveau. Zulke ambities op de lange
re termijn vergen dat nu al wordt gewerkt aan fun
damenteel nieuwe oplossingen op het gebied van 
mobiliteit, energie-opwekking, grondstofbesparing 
en schonere producten. 

De tijd is rijp voor een nieuw type, 'tweede genera
tie' -convenanten, dat een forse stimulering van de 
innovatieve kracht van het bedrijfsleven tot doel 
heeft. 
In het milieubeleid is ruime ervaring opgedaan in 
het afsluiten van convenanten met het bedrijfsle
ven. Deze legden verstrekkende beleidsdoelen vast, 
maar gaven bedrijven de mogelijkheid tot op grote 
hoogte zelf vast te stellen op welke wijze zij aan die 
doelstellingen wilden voldoen. Met deze aanpak is 
op veel terreinen meer bereikt dan met traditioneel 
overheidsbeleid mogelijk was geweest. 
De 'tweede generatie' convenanten moet zich rich
ten op een beperkt aantal speerpunten. Bedrijven 
die zich in het kader van een convenant inspannen 
om tot radicale innovaties te komen worden ge
richt ondersteund (bijvoorbeeld door financiële, 
fiscale of juridische maatregelen zoals algemeen 
verbindend-verklaring). 

Deze innovatiegerichte convenanten mogen zich 
overigens niet beperken tot afspraken tussen be
drijfsleven en overheid. Betrokkenheid van maat
schappelijke krachten als consumenten- en mi
lieuorganisaties kan de effectiviteit van een conve
nant verhogen, en het draagvlak voor vernieuwin
gen bij consumenten groter maken. 

• 15 
Geef het milieu een prijs 
Het ecologisch bewustzijn wordt sterk gestimuleerd 
door het milieu een prijs te geven, door de vervui
ler te laten betalen. 
De prijzen moeten de milieuwaarheid gaan spre-
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ken. Op die wijze ontstaat een eerlijker verdeling 
van lasten tussen vervuilers en degenen die daar
door schade lijden. Zo wordt vermeden dat mi
lieukosten worden afgeschoven op volgende gene
raties. 
De ecotax en het 'vergroenen' van het belastingstel
sel worden dan ook stapsgewijze uitgebouwd. In 
veel gevallen kan dat alleen in samenwerking met 
andere landen binnen de Europese Unie. De via de 
ecotax verkregen gelden vloeien terug naar de be
lastingbetaler, op zo'n wijze dat werkgelegenheid 
en milieu-investeringen worden ondersteund. 
Daarbij is het, uit een oogpunt van sociale recht
vaardigheid, en om het draagvlak voor milieumaat
regelen zo groot mogelijk te maken, onontbeerlijk 
dat nadelige inkomenseffecten van het in 'rekening 
brengen van het milieu' voor lagere inkomensgroe
pen worden gecompenseerd. 
De vergroening van het belastingstelsel, de ver
schuiving van de belastingdruk van arbeid naar mi
lieu, wordt versneld voortgezet. Doel daarbij is te 
komen tot ten minste een verdubbeling van het 
aandeel van milieubelastingen in de totale belas
tingopbrengst, onder gelijktijdige vermindering 
van de belastingen op arbeid en winst. De nadruk 
moet niet alleen liggen op positieve prikkels (fiscale 
beloning van milieuvriendelijk gedrag), maar ook 
op negatieve prikkels (hogere belastingen voor ver
vuilende producten). Bij het 'vergroenen' van het 
belastingstelsel gaat het de komende vier jaar in ie
der geval om de volgende maatregelen: introductie 
van heffingen op ontgrondingen en bestrijdings
middelen, uitbreiding van de reeds bestaande hef
fingen, heffingen op energiegebruik en grondwater
onttrekking en een verbreding van de heffings
grondslag van de Wet Verontreiniging Oppervlak
tewateren voor diffuse bronnen. Op basis van het 
reeds door het kabinet aangekondigde onderzoek 
naar milieu schadelijke - fiscale - su bsidies zal de 
komende kabinetsperiode worden onderzocht wel
ke van deze subsidies moeten worden beëindigd 
dan wel moeten worden aangepast, zodanig dat een 
eind wordt gemaakt aan de negatieve ecologische 
effecten. 

Een bijzondere vorm van prijstoerekening ligt be
sloten in het systeem van verhandelbare emissie
rechten. Een dergelijk systeem pakt gunstig uit 
voor bedrijven die meer milieuverbetering aan
brengen dan door de vergunning wordt vereist. 
Bedrijven die bepaalde vervuilende activiteiten wil
len uitbouwen moeten daartoe rechten kopen. 
Daarmee kan worden ingespeeld op specifieke be
drijfseconomische afwegingen van afzonderlijke 
bedrijven, terwijl gelijktijdig de emissieplafonds 
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over de hele linie kunnen worden verlaagd. Wij be
pleiten experimenten met verhandelbare emissie
rechten of andere vormen van kostenverevening 
en compensatie tussen sectoren, om te beginnen 
op het gebied van verzuring en afvalstromen. 
Zodra dat in Europees verband mogelijk is, gaan 
de hergebruiksector (bijvoorbeeld kringloopcen
tra) en de reparatiesector (schoonmakers, witgoed
reparatie) naar een laag BTW -tarief. 
Statiegeldsystemen voor verpakkingsmateriaal en 
grote consumptiegoederen (zoals koelkasten) be
horen tot de marktconforme instrumenten die 
moeten worden ingevoerd. 

• 16 
Investeren in onderzoek 
Onze maatschappij wordt steeds kennisintensie
ver. In economisch opzicht is kennis een onmisba
re grondstof geworden. De kwaliteit van onze sa
menleving hangt in toenemende mate af van de 
efficiëntie waarmee kennis wordt gegenereerd en 
verspreid. Om dat te bevorderen bepleit de PvdA 
een effectieve koppeling van publieke en private 
onderzoeksinspanningen. 
Investeringen in milieutechnologie zijn een prima 
middel om Nederland als Milieu- en Kennisland 
een goede toekomst te garanderen. 
Er moet gestreefd worden naar een grotere inspan
ning op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
(R&D). De overheid moet bedrijven stimuleren 
meer aan R&D te doen. Dat kan door versterking 
van de fiscale stimulansen en door als overheid het 
voortouw te nemen en de eigen budgetten effectief 
in te zetten. 

Van oudsher spelen universiteiten en grote techno
logische instituten een belangrijke rol bij de ont
wikkeling en vernieuwing van fundamentele ken
nis. De overheid betaalt het grootste deel van het 
fundamentele onderzoek. Ook omdat het bedrijfs
leven vanwege de grote onzekerheid over de resul
taten en de bruikbaarheid terughoudend is met de 
financiering daarvan. 

In de afgelopen jaren is desalniettemin veel aan
dacht besteed aan de vraag of dergelijk onderzoek 
niet efficiënter en directer dienstbaar gemaakt kan 
worden aan de maatschappij (inclusief het bedrijfs
leven). Daarbij is de nodige vooruitgang geboekt. 
Er zijn onderzoeksscholen opgericht, in samenwer
king met het bedrijfsleven zijn technologische top
instituten gecreëerd, en belangrijke onderzoekster
reinen werden onder de hoede van de overheid in 
kaart gebracht. Vervolgens werden universiteiten 
gestimuleerd op die terreinen aan de slag te gaan. 
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De samenwerking tussen bedrijven en kennisinstel
lingen als TNO en de InnovatieCentra is versterkt. 
Deze ontwikkelingen moeten met kracht worden 
voortgezet, waarbij ook nieuwe initiatieven de 
ruimte moeten krijgen. 

In dit verband kiest de PvdA voor het vergroten 
van de zogenaamde 'tweede geldstroom' gericht op 
maatschappelijke en economische probleemvelden 
als transporttechnologie (inclusief telematica en lo
gistieke processen), medisch onderzoek, energie, 
micro-elektronica en ruimtegebruik. Daardoor 
moeten onderzoekers meer concurreren om onder
zoeksfondsen te krijgen. Er is dan een betere af
stemming mogelijk tussen de onderzoeksbehoefte 
van de overheid en de beschikbare gelden, zodat 
deze minder versnipperd worden ingezet. Om dit 
te bewerkstelligen wordt de positie van de minister 
voor het wetenschapsbeleid versterkt. 
Wat betreft het overige fundamentele onderzoek 
moet het zwaartepunt bij de universiteiten blijven. 
Risicovol onderzoek verdraagt niet veel externe 
sturing. Juist dergelijk risicovol onderzoek, zo 
heeft het verleden bewezen, leidt tot verrassende 
doorbraken. Daarom moet de overheid dergelijk 
onderzoek koesteren. 

• 17 
Innovatie in het midden- en kleinbedrijf 
Onze voorstellen om te komen tot economische en 
ecologische vernieuwing richten zich ook op het 
midden- en kleinbedrijf. 
Het grootste deel van het Nederlandse bedrijfsleven 
bestaat uit middelgrote en kleine bedrijven. Deze 
zijn in overheersende mate technologievolgend, 
hoewel er ook buitengewoon geavanceerde bedrij
ven onder zijn. Voor de meeste midden- en kleinbe
drijven is kennisoverdracht dus de sleutel tot ver
groting van hun innovatieve kracht. Met name ken
nisoverdracht op het gebied van marketing, vorm
geving en organisatie blijkt vruchtbaar. De PvdA 
vindt dat de rijksoverheid de opzet van regionale 
kennismarkten rond de InnovatieCentra moet sti
muleren. Dit kan de uitwisseling van praktijkerva
ringen en kennis juist tussen kleine ondernemers 
en starters bevorderen, en daarmee hun innovatie
potentieel. Het is van belang dat er meer vormen 
van milieu zorg worden ontwikkeld die passen bij 
de bedrijfsvoering van het MKB, zoals een milieu
verslag op maat van het MKB. 
Voor de vernieuwing in het MKB kan uitwisseling 
met het middelbaar beroepsonderwijs van kennis, 
leerlingen en leerkrachten een enorme stimulans 
betekenen. 
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Verder mag de aandacht voor vermindering van de 
administratieve lastendruk voor midden- en klein
bedrijven niet verslappen. Verdere vereenvoudigin
gen in het belastingstelsel voor deze ondernemin
gen zijn nodig. Ook het verder verlagen van de 
loonkosten (met name door lastenverlichting voor 
werknemers in de laagste loonschalen) is van groot 
belang voor het midden- en kleinbedrijf. 

• 18 
Markt en overheid 
Een verantwoordelijke en actieve overheid hoeft 
niet de ontkenning te vormen van levendige econo
mische markten. Integendeel, politieke regelgeving 
en marktwerking kunnen heel goed hand in hand 
gaan. Wie alles aan de markt overlaat zal ontoelaat
bare ongelijkheid zien ontstaan. Maar wie alles van 
hogerhand denkt te kunnen regelen komt evenzeer 
van een koude kermis thuis. De markt is geen pana
cee voor alle kwalen. De overheid evenmin. Elk 
heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. Markt
werking kan economische imperfecties oplossen en 
kosten besparen, maar sociale imperfecties doen 
ontstaan en daarmee tot nieuwe - maatschappelij
ke - kosten leiden. Overheidsoptreden kan sociale 
ongelijkheid terugdringen en voorkomen, maar 
maatschappelijke dynamiek afremmen. Marktwer
king kan keuzevrijheid vergroten, maar solidaire fi
nanciering hinderen. Bij dergelijke dilemma's 
voert eenzijdige, ideologisch beargumenteerde, 
consequentheid al gauw 'zum Teufel'. In een wel
overwogen balans kunnen de negatieve effecten zo
veel mogelijk worden beperkt, terwijl de positieve 
elementen elkaar versterken. Overheid en markt 
vormen geen tegenstelling, hooguit tegenpolen. 
Maar geen magneet, of er zitten twee polen aan. 
Combinaties van 'overheid' en 'markt' kunnen zeer 
succesvol zijn, mits de politiek weet wat ze wil en 
richting weet te geven aan processen die essentiële 
belangen van burgers raken. Milieubeleid heeft des 
te meer kans van slagen als marktwerking de groe
ne kant op werkt. Handhaving van 'hoogte en 
duur' in de sociale zekerheid valt beter te realiseren 
als ook elementen van marktwerking voor de nodi
ge dynamiek in het systeem zorgen. 
Wat acceptabel is, is aan historische verandering 
onderhevig. De post was een overheidstaak, maar 
is het niet meer. Op milieugebied is de overheid ac
tiever dan ooit. In de sfeer van sociale verzekerin
gen is eigenlijk altijd al sprake geweest van combi
naties van publieke en particuliere regelingen, ook 
al schuift dat nu wat meer richting markt. Welke 
regels de overheid stelt en welke taken ze zelf uit
voert ligt niet voor eens en altijd vast. Centralise
ring of decentralisering, privatisering, verstatelij-
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king of allerlei nieuwe combinaties, - dat moet tel
kens opnieuw een weloverwogen beslissing zijn, 
zonder ideologische vooroordelen. Allerlei specifie
ke overwegingen kunnen daarbij een rol spelen, 
bijvoorbeeld dat de overheid altijd over voldoende 
vitale beleidskennis dient te blijven beschikken. 
Overheid of markt is geen alles-of-niets discussie. 
Heel gedifferentieerde en genuanceerde combina
ties zijn denkbaar om de optimale magneetwerking 
te krijgen. Aan de orde is het zoeken naar de beste 
cocktail van instrumenten. Want instrumenten 
zijn het: markt, overheid, contract of convenant. 
Wat telt is wat werkt, met het oog op wat je wilt be
reiken. En dat doel is niet 'meer overheid'; evenmin 
'meer marktwerking'. De doelen betreffen zaken 
als: werk en inkomenszekerheid, natuurbehoud, 
onderwijs en ontplooiingskansen, gezondheid en 
goede huisvesting, alles in het kader van gelijke kan
sen, participatie en emancipatie. 

• 19 
Innovatie en Arbeidsverhoudingen 
Innovatie vraagt van bedrijven een langere tijdsho
rizon en betrokken werknemers. Zo zijn al te vluch
tige arbeidsrelaties een onvoldoende basis voor in
vesteringen in scholing van werknemers. Te grote 
flexibiliteit remt de bereidheid om te investeren in 
opleidingen en is op termijn een bedreiging voor de 
concurrentiekracht van onze economie. 
Het is de taak van de overheid op economische en 
sociale gronden toe te zien op de omgangsvormen 
in het economisch verkeer. En om te zorgen voor 
de juiste balans tussen concurrentie en samenwer
king, tussen flexibiliteit en zekerheid. 
Gezien het belang van goed geschoolde werkne
mers, en ook omdat hier en daar al tekorten op de 
arbeidsmarkt ontstaan, zal de lastenverlichting in 
de toekomst (nog) meer gericht moeten worden op 
het stimuleren van scholings- en opleidingsfacilitei
ten. 

De oriëntatie van de onderneming op innovatie, 
kwaliteit van de arbeid en arbeidsomstandigheden 
kan worden versterkt door een sterke positie van 
vakbonden en ondernemingsraad, maar in de toe
komst ook via vertegenwoordiging van werkne
mers in de Raad van Commissarissen. De uit de 
vakbeweging afkomstige gedachte van investerings
of innovatiecontracten tussen bedrijven en werkne
mers als onderdeel van het arbeidsvoorwaar
denoverleg verdient ondersteuning. In die contrac
ten kunnen afspraken gemaakt worden over bij
voorbeeld een combinatie van loonmatiging, werk
gelegenheid, investeringen, innovatie en scholing. 
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• 20 
Informatietechnologie 

~ _ ______ t·' •• 

De overheid moet initiatieven nemen en onder
steunen om de mogelijkheden van informatie- en 
communicatietechnologie volop te benutten. Dit 
kan op uiteenlopende terreinen tot vergaande ver
beteringen leiden. Speerpunten zijn: hoogwaardige 
logistiek, dienstverlening door de overheid, kennis
overdracht in het (beroeps)onderwijs en bevorde
ring van energiebesparing. 

Het gebruik van Internet neemt toe. Er ontstaat 
een Internet-economie: handel in goederen en in
formatie over vaak grote afstanden. Deze nieuwe 
toepassing van informatica en telecommunicatie 
biedt grote kansen op groei en werkgelegenheid. 
Om die kansen te benutten moeten alle betrokke
nen bereid zijn fors te investeren, met name in de 
telematica-infrastructuur, en in scholing voor ma
nagement en werknemers. Met een Internet-plan 
kan de overheid de bereidheid tot investeren in de 
maatschappij vergroten. Hiervoor is ook stimule
ring van informatica- en Internet-starters langs fis
cale weg zinvol. Onderdeel van het Internet-plan is 
dat de overheid zelf veel meer diensten via dat net 
aanbiedt (zo zou de overheid de bevindingen van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek op het Inter
net moeten plaatsen), en als opdrachtgever de ont
wikkeling van software ondersteunt. 
Ook moet de toegankelijkheid van Internet worden 
vergroot, door plaatsing van toegangsmogelijkhe
den in openbare ruimten. 

Nederland moet, vanuit zijn leidende positie als 
distributieland in Europa, ook investeren in het in
tegreren van de elektronische snelweg in de econo
mie. Naast de bestaande 'mainports' (zoals de Rot
terdamse haven) moeten wij 'brainports' krijgen. 
De overheid moet hiervoor genoeg middelen uit
trekken, ook om private investeringen uit te lok
ken. Zeker zo belangrijk is dat de overheid bij
draagt aan de vormgeving van de infrastructuur 
van de elektronische snelweg, met als doel te zor
gen dat veel meer burgers en bedrijven daar toe
gang toe krijgen. 
Ontwikkelingen zoals telewerken worden in dit ka
der gestimuleerd. 

• 21 
Energiebesparing en duurzame energie 
De wijze waarop nu energie wordt opgewekt en ge
bruikt brengt te grote nadelen met zich mee voor 
het milieu. Een zeer groot deel van de huidige mi
lieuverontreiniging wordt direct of indirect veroor
zaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. 
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Er wordt naar gestreefd de prijs-kwaliteitsverhou
ding van het openbaar vervoer zodanig te verbete
ren dat het openbaar vervoer beter kan concurre
ren met de auto. 

Een kwaliteitssprong is nodig om te zorgen dat in 
stedelijke gebieden meer gebruik wordt gemaakt 
van het openbaar vervoer. Dat moet snel zijn, 
punctueel, met directe overstapmogelijkheden en 
een hoge kwaliteit. Dit kan worden bevorderd 
door grootscheepse investeringen in 'light rail', me
tro en sneltramverbindingen en vrije busbanen. In 
de Randstad, en ook in stedelijke knooppunten als 
Arnhem-Nijmegen en Eindhoven-Helmond. Ook 
in dunner bevolkte gebieden blijft adequaat open
baar vervoer beschikbaar. 

Tegelijkertijd kan de bestaande wegcapaciteit beter 
worden benut door toeritdosering, rekeningrijden, 
elektronische informatiesystemen en op termijn 
automatische voertuiggeleiding. Handhaving van 
de maximumsnelheid (die constant moet worden 
gehouden, en op termijn verlaagd) vergroot de ca
paciteit en de veiligheid op bestaande wegen. In 
woonwijken en in de omgeving van scholen wordt 
de maximumsnelheid verlaagd tot 30 km per uur. 
De maximumsnelheid wordt verlaagd tot 100 km 
per uur en op gevaarlijke wegen van 80 naar 60 km 
per uur. Deze maatregelen zetten kracht bij aan de 
beleidsdoelstelling om in het jaar 2000 tot 25 pro
cent minder verkeersslachtoffers te komen. 
Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd door 
meer fietspaden aan te leggen. 
Fietsen moet (mogelijk ook fiscaal) aantrekkelijker 
worden gemaakt. De positie van de fietser in het 
verkeer moet versterkt worden. Bovendien moet 
het gemakkelijker worden om de fiets mee te ne
men in alle vormen van openbaar vervoer. 
Ieder jaar vallen er talloze slachtoffers in het ver
keer. De oorzaken zijn velen: alcohol, agressief rij
den, onoplettendheid, een onveilige infrastruc
tuur, enz. Extra inspanningen zijn noodzakelijk 
om de openbare weg veiliger te maken. Zo zijn gro
tere investeringen en 'duurzaam veilig' vereist. 
Ook bepleit de Partij van de Arbeid een wettelijk 
verbod op het gebruik van alcohol achter het 
stuur. Daarnaast is het noodzakelijk om het toe
zicht op de handhaving van verkeersregels te inten
siveren. Gemeenten kunnen daartoe worden gesti
muleerd wanneer zij zelf de opbrengst van ver
keersboetes mogen inzetten voor de verkeersveilig
heid. 

In de nieuwe kabinetsperiode worden de variabele 
kosten van de auto (de kosten per gereden kilome-
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ter) verhoogd, terwijl de vaste kosten evenveel wor
den verlaagd. De ontwikkeling en verkoop van zui
niger en minder milieubelastende auto's wordt be
vorderd door onder andere de vaste lasten ervan te 
verlagen. Ook het delen en huren van auto's wordt 
gestimuleerd. Fiscale regelingen die het autoge
bruik bevorderen worden afgebouwd. 
Er komt een kaderwetgeving voor het lokale en re
gionale parkeerbeleid, terwijl overheidssubsidies 
ten bate van parkeren worden afgebouwd. Het 10-
catiebeleid wordt dwingender. Het aantal parkeer
plaatsen bij bedrijfsterreinen wordt afhankelijk 
van de beschikbaarheid van het openbaar vervoer. 
Voorkomen moet worden dat gemeenten elkaar 
met het parkeerbeleid beconcurreren als vestigings
plaats. De overheid verricht een grotere inspan
ning om aan de rand van de stad transferia in te 
richten die goed aansluiten op het openbaar ver
voer. 

• 23 
Wat betreft het goederenvervoer kan 'Nederland 
Distributieland' alleen door een duurzame kwali
teitssprong haar concurrentiekracht intact hou
den. Wij bepleiten een verbetering van de werkwij
ze, gericht op verhoging van de toegevoegde waar
de van vervoersactiviteit. In het goederenvervoer 
zal door een actief flankerend beleid en door 
financiële impulsen een verschuiving tot stand 
worden gebracht van transport over de weg naar 
milieuvriendelijker vormen. De PvdA wil naar ver
houding meer vervoer per schip en trein, en min
der transport per vrachtauto of vliegtuig. Hierop 
gerichte voorstellen uit het bedrijfsleven worden 
door de overheid ondersteund. Tegelijkertijd moet 
worden gewerkt aan een hoogwaardige infrastruc
tuur, die voor een groter deel ondergronds wordt 
aangelegd. Ondergronds transport, buizenvervoer 
en de ontwikkeling van nieuwe stedelijke distribu
tiesystemen worden gestimuleerd. 
Nederland bespreekt de mogelijkheden voor scho
ner goederentransport ook in internationaal ver
band. 

Een tweede Maasvlakte moet alleen dan aangelegd 
worden als dat economisch noodzakelijk is en in
pasbaar binnen milieu- en natuurvoorwaarden. 
Beide criteria - economie en milieu - zullen ook bij 
het bepalen van de omvang van een eventuele twee
de Maasvlakte gehanteerd worden. Rotterdam 
rpoet zijn positie als mainport ook versterken door 
innovatief en efficiënt ruimtegebruik. Bij de finan
ciering van een eventuele tweede Maasvlakte zul
len private financiers een belangrijke rol moeten 
spelen. En de financiële betrolçkenheid van de over-
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heid dient afgewogen worden tegen investeringen 
met een hoge prioriteit zoals die in het openbaar 
vervoer. 

• 24 
De discussie over de toekomst van de luchtvaart in 
Nederland is in volle gang. De luchtvaart is net als 
de scheepvaart en het wegtransport van essentieel 
belang voor de Nederlandse economie. Ze bindt tal 
van andere activiteiten aan ons land. De internatio
nale groei van de luchtvaart zet zich voort: meer 
mensen en meer vracht. Aan de groei van het za
kenverkeer over de grenzen heen kunnen en willen 
we ons niet onttrekken. Voor veel mensen is het 
reizen naar verre bestemmingen per vliegtuig bin
nen bereik gekomen. De luchtvaart heeft ook scha
duwzijden: ze zorgt voor geluidsoverlast, luchtver
ontreiniging en veiligheidsrisico's. 

Groei wil nog niet zeggen dat we berusten in de ex
tra overlast die dat met zich mee kan brengen. De 
PvdA wil in internationaal verband een einde ma
ken aan de bestaande fiscale bevoordeling van de 
luchtvaart. Tegelijkertijd is een internationale in
spanning nodig om de emissies per vliegtuig ver
der terug te dringen. We zullen daarom in interna
tionaal verband blijven pleiten voor het afbouwen 
van de privileges van de luchtvaart (fiscaal, mi
lieu). Een belasting op kerosine, btw op tickets en 
steeds strengere normen voor geluidsoverlast en 
emissies moeten ervoor zorgen dat voor de lucht
vaart dezelfde spelregels gelden als voor andere sec
toren. Alternatieven als een netwerk van hoge snel
heidstreinen in Europa kunnen niet hoog genoeg 
op de Europese agenda staan. 

Nederland moet tegelijkertijd mikken op een eco
nomisch doel en een milieu doel. Meedelen in de 
groei van de luchtvaart is van groot economisch be
lang - en het milieubelang is niet zonder meer ge
diend bij het verbannen van het luchtvervoer naar 
het buitenland. Maar tegelijk zal een verdere groei 
die de milieunormen overschrijdt de leefbaarheid 
en daarmee het maatschappelijk draagvlak zwaar 
belasten. Groei moet dus mogelijk zijn binnen de 
milieuplafonds, zoals die zijn vastgelegd voor ge
luidshinder, luchtvervuiling en veiligheid. 
Regionale vliegvelden moeten ook aan de strenge 
milieu-eisen voldoen en op eigen benen kunnen 
staan of anders sluiten. Luchtvaart als sport- en re
clamevliegen moet zoveel mogelijk afgebouwd wor
den. 

De PvdA heeft in het verleden gekozen voor een 
model waarbij Schiphol kon doorgroeien tot een 
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mainport, een grote, internationaal hoogwaardige 
luchthaven. Deze keuze is gemaakt omdat een der
gelijke luchthaven veel economische activiteit en 
dus werkgelegenheid aantrekt. Uitgangspunt daar
bij was en is dat die groei van de luchtvaart alleen 
verantwoord kan, binnen de nu gehanteerde (in de 
PKB vastgelegde) milieu- en leefbaarheidsnormen. 

De grenzen die aan de groei van Schiphol in de 
PKB zijn vastgesteld (44 miljoen passagiers en 3,3 
miljoen ton vracht) blijven onverkort geldig, tenzij 
wordt voldaan aan gangbare milieu grenzen die 
ook voor andere sectoren gelden. 

Aan de andere kant heeft het kiezen voor een ver
dere ontwikkeling tot een wereldluchthaven alleen 
zin, wanneer er niet telkens nieuwe blokkades ont
staan die de economische ontwikkeling remmen of 
zelfs stoppen. Gelet op het enorme ruimte- en mi
lieubeslag, dat een dergelijke luchthaven vergt, 
dient bepaald te worden hoeveel groei op de huidi
ge locatie binnen de bestaande milieu voorwaarden 
nog mogelijk is door optimalisatie van technologie 
en logistiek, hogere bezetting van vliegtuigen, prio
riteit voor mainportgebonden vluchten en betere 
benutting van de hogesnelheidslijnen. 

Omdat nog niet duidelijk is wat op de huidige loca
tie, binnen de in de PKB vastgelegde milieu- en 
leefbaarheidsnormen, nog aan groei mogelijk is, en 
ook de alternatieven nog onvoldoende in kaart zijn 
gebracht, is het niet mogelijk nu al een keuze te ma
ken. 
Het onderzoek waaruit blijkt of, en zo ja welke 
nieuwe (aanvullende) locatie wenselijk is, dient 
snel te worden afgerond. Het gaat bij een nieuwe, 
aanvullende locatie om zeer grote investeringen. 
Deze winnen aan waarde, wanneer ze tevens een 
bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de 
overige ruimtelijke problemen in deze regio, onder 
andere het gebrek aan woningbouwlocaties en be
drijfsterreinen, en het in stand houden van hoog
waardige natuurgebieden. 
Een dergelijke ontwikkeling zal een revitaliserende 
werking hebben op de potentie van de Randstad en 
een forse economische uitstraling op de andere de
len van ons land. Een verdere studie naar mogelij
ke locaties moet leren of zo'n uitdagende aanpak 
tot de mogelijkheden behoort. 

De PvdA wil dat een nieuw kabinet ernaar streeft 
niet later dan in het jaar 2000 inwoners en inves
teerders duidelijkheid te verschaffen over de loca
tie voor de toekomstige luchtvaart. Wanneer meer 
duidelijkheid bestaat over de lange termijn kan een 
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adequaat en verantwoord beeld worden gegeven 
van de ontwikkelingen in de periode 2000 - 2015. 

• 25 
Naar een duurzame landbouw en diervriendelijke 
veeteelt 
Een ecologische omwenteling in de agrarische pro
ductieprocessen in ons land is noodzakelijk. Het 
Europees landbouwbeleid werkt al (voorzichtig) 
in die richting, door om te schakelen van markt
bescherming en prijsondersteuning naar inko
mensondersteuning, gekoppeld aan duurzame 
productiewijzen. Deze aanpak verdient een krach
tige impuls. 
Per sector kunnen deze doelstellingen andere ge
volgen hebben, en leiden tot een verscheidenheid 
aan bedrijfstypen. Dieren zijn meer dan alleen pro
ductiemiddelen. Veeteelt hoort op dier- en mens
vriendelijke schaal plaats te vinden. 

Diversificatie en extensivering kunnen goede per
spectieven bieden voor de agrarische sector, zoals 
in de biologische landbouw ofbij het oppakken 
van agrarisch natuurbeheer en plattelandstoeris
me. 
De regering stimuleert biologische landbouw on
der meer door beïnvloeding van de prijsverhoudin
gen (heffingen op bestrijdingsmiddelen, ammoni
ak en mineralen). Doel is dat de biologische land
bouw binnen 10 jaar 10 procent van het land
bouwareaal beslaat en een marktaandeel van 10 
procent bereikt. De bedrijfsrestaurants en kantines 
van het Rijk serveren uitsluitend biologische pro
ducten. 

Het landbouwbeleid is gericht op het zuinig om
gaan met grond, grondstoffen en energie, en het te
gengaan van verdroging. Het beleid beoogt een 
goed, concurrerend en gezond pakket van voedsel, 
genot- en siermiddelen, te ontwikkelen, gedifferen
tieerd naar behoeften en productiewijze. Zo kan 
het beleid een verplaatsing uitlokken van de 
glastuinbouw naar gebieden waar energie- en mi
lieuvoordelen zijn te behalen, bijvoorbeeld in de 
nabijheid van een krachtcentrale. Bij de aanpassing 
van de verschillende sectoren zullen door de be
drijfstakken uitgewerkte ontwikkelings- en sane
ringsplannen als uitgangspunt worden gebruikt. 
De Nederlandse inspanningen ten aanzien van het 
EU-landbouwbeleid zullen zich richten op het ver
binden van milieu- en natuureisen aan inkomens
steun voor boeren. 
De varkenspest heeft de kwetsbaarheid van de sec
tor aangetoond en de problemen scherper dan ooit 
naar voren gebracht. Herhaling moet voorkomen 
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worden. Dat vereist een forse reductie van de var
kensstapel en scherpe normen voor de bedrijfsvoe
ring, onder andere aan vestiging, transport en die
renwelzijn . 

Nederland is een waterland bij uitstek. De drinkwa
tervoorziening en de ontwikkeling van natuur en 
landschap hangen nauw samen met de beschik
baarheid van schoon water. De regering werkt de 
komende kabinetsperiode aan de ontwikkeling van 
een duurzaam watersysteem, dat is afgestemd op 
de verschillende gebiedsfuncties. Het zogenaamde 
'waterspoor' (koppeling van rioolrechten en zui
veringsheffing aan het waterverbruik) wordt inge
voerd. Daarnaast dient de Europese 'nitraat-richt
lijn' te worden uitgevoerd. 

• 26 
Natuurbehoud en natuurontwikkeling 
Nederlanders hechten groot belang aan natuurge
bieden. Dat zeggen ze, en dat laten ze ook blijken 
door organisaties op het gebied van natuurbescher
ming te ondersteunen. De grote maatschappelijke 
aandacht voor natuur heeft positieve gevolgen. 
Voor het eerst in deze eeuw neemt de hoeveelheid 
natuurgebied in ons land weer toe. Tegelijkertijd 
daalt de kwaliteit van de Nederlandse natuur nog 
steeds, met name door verzuring, vermesting en 
verdroging. Die verslechtering moet een halt wor
den toegeroepen. 

Vandaar dat wij onverkort vasthouden aan de rea
lisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, een stel
sel van met elkaar verbonden natuurgebieden dat 
flora en fauna de kans geeft zich te herstellen van 
de sterke achteruitgang in de afgelopen eeuw. Ver
der dient het Groene Hart in stand gehouden te 
worden als belangrijk natuur- en recreatiegebied, 
waarbij het gebied zich ontwikkelt tot landschap
spark. Ook buiten de Ecologische hoofdstructuur 
moeten water- en wegbeheerders bermen en oevers 
zoveel mogelijk ecologisch inrichten en beheren 
om de natuurwaarden te verhogen. Daarnaast kan 
met de inschakeling van boeren en boerinnen in de 
'agrarische natuur', en via het beheer van de recrea
tieve natuur om en in de stad veelsoortige natuur
kwaliteiten tot ontplooiing worden gebracht. 
In het wild levende zoogdieren en vogels zijn ge
meenschappelijk bezit en mogen alleen worden ge
schoten en bestreden bij ernstige schade, die niet 
op andere wijze is te verhelpen. De zogenaamde 
benuttings-, oogst- en plezierjacht wordt afge
schaft. Dat geldt ook voor de Koninklijke Houtves
terijen (de Kroondomeinen) en voor leden van het 
koninklijk huis. 
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Voor de uitvoering van het door Nederland in Rio 
ondertekende Biodiversiteitsverdrag moet er een 
Plan van Aanpak worden opgesteld voor de be
scherming en vergroting van de Biodiversiteit in 
Nederland. 

Natuurontwikkeling dient ook in samenhang met 
de grote infrastructurele projecten gestalte te krij
gen. Binnen de budgetten voor de diverse projecten 
wordt ruimte gehouden om te investeren in na
tuurontwikkeling. De komende kabinetsperiode 
trekt de regering 8,8 miljard gulden uit voor inves
teringen in groene infrastructuur en realisatie van 
grote natuurontwikkelingsprojecten (conform de 
nota 'Veters los' van de natuur en milieuorganisa
ties). De Europese Habitatrichtlijn wordt onver
kort uitgevoerd. Ecologische en cultuurhistorische 
waarden in het buitengebied moeten worden veilig 
gesteld tot behoud van de kwaliteit en identiteit 
van het landelijk gebied. 
Naast het Groene Hart behoeft daarbij ook de be
scherming en duurzame ontwikkeling van het 
'Blauwe Hart' (de delta in Zuid-West-Nederland) 
aandacht. 

Een van de meest waardevolle natuurgebieden in 
Nederland is de Waddenzee. De PvdA is tegen win
ning van aardgas en aardolie onder het Waddenge
bied en wijst ook proefboringen af . 

• 27 
Organisatie van het milieubeleid 
Milieubeleid raakt, zoals ook dit verkiezingspro
gramma laat zien, steeds meer geïntegreerd met 
het beleid op andere terreinen. Een positieve ont
wikkeling, die ook bestuurlijk tot uitdrukking 
moet komen. Elk departement presenteert voort
aan en jaarlijkse milieubegroting annex jaarver
slag, waarin verantwoording wordt afgelegd over 
de milieugevolgen van het gevoerde beleid. Zo 
moet bijvoorbeeld het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat verslag doen van de realisatie van de 
milieudoelstellingen op het gebied van de mobili
teit. Ook op provinciaal en lokaal niveau zou een 
dergelijke aanpak moeten worden gevolgd. 
Tegelijkertijd blijft de minister van milieu verant
woordelijk voor het formuleren en bewaken van de 
milieudoelen in hun totaal en samenhang. 
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• 28 
Grotere deelname aan betaalde arbeid geeft meer 
mensen de kans een zelfstandig inkomen te verwer
ven en zich te ontplooien. Bovendien is het de bes
te remedie tegen achterstelling. Vergroting van de 
participatie versterkt ook onze economische struc
tuur, alleen al doordat een beter gebruik wordt ge
maakt van de talenten die in onze maatschappij 
voorhanden zijn. 
Het wettelijk minimumloon - anker voor de socia
le uitkeringen - zal niet worden aangetast. 

Het leven bestaat uit meer dan werk alleen. De sa
menleving is ook sterk gebaat bij het bevorderen 
van de maatschappelijke participatie van mensen. 
In het overheidsbeleid dient het maatschappelijk 
belang van activiteiten zoals de opvoeding van kin
deren, de zorg voor afhankelijke ouders, zieke fa
milieleden, vrienden en allerlei vormen van vrijwil
ligerswerk onverkort tot uitdrukking te komen. 
Ook deze activiteiten dragen bij aan de kwaliteit 
van het bestaan en het voorkomen van uitsluiting. 

De PvdA blijft, ook in deze periode van zeer hoge 
banengroei, voorrang geven aan werk. In de afgelo
pen vier jaar zijn er ruim 450.000 betaalde banen 
bijgekomen, en wij streven in dit verkiezingspro
gramma naar voortzetting van die gunstige ontwik
keling. Voortgaande krachtige groei van de werkge
legenheid is cruciaal voor de samenhang en de leef
baarheid van onze maatschappij. 

De arbeidsparticipatie van ouderen, vrouwen en le
den van etnische minderheidsgroepen is nog 
steeds te laag. De participatie op de arbeidsmarkt 
kan worden vergroot door achterstanden en ach
terstelling krachtig te bestrijden met behulp van 
stimulerende maatregelen. De grootste kans om de 
participatie van vrouwen te vergroten ligt in een 
verdere groei van het aantal vrouwen dat betaald 
gaat werken. 
Maar dan moet het voor vrouwen én mannen een-
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Werk, inkomen en 
zekerheid 

voudiger worden ieders persoonlijke capaciteiten 
en ambities te combineren met het krijgen en op
voeden van kinderen en het verrichten van zorgta
ken. De overheid kan en moet de mogelijkheden 
daartoe verbeteren, onder meer door zich in te zet
ten voor de herverdeling van betaalde en onbetaal
de arbeid, bijvoorbeeld door een recht op deeltijd
arbeid. 

Steeds meer ouderen stromen van de arbeidsmarkt 
af. Van de mensen boven de 55 jaar heeft nog maar 
een kleine (en bovendien afnemende) minderheid 
betaald werk. Wij willen deze ontwikkeling terug
buigen. Teveel mensen stappen nu te vroeg uit het 
betaalde werk. Soms vrijwillig, maar al te vaak ge
dwongen door reorganisaties of arbeidsongeschikt
heid. Dat laatste vinden we sociaal en economisch 
onverantwoord. 
Ouderen die solliciteren worden vaak afgewezen 
op grond van hun leeftijd. Gezien de grote erva
ring die ouderen inbrengen acht de PvdA dit een 
ongewenste ontwikkeling. Er dient een wettelijk 
verbod op leeftijdsdiscriminatie te komen. 
Net als ouderen worden chronisch zieken, gehandi
capten en mensen met een ziekteverleden door de 
bedrijven te snel afgeschreven en te vaak buiten de 
deur gehouden. Dat komt onder meer omdat deze 
groepen moeilijk te verzekeren zijn en werkgevers 
de risico's vaak ten onrechte te hoog en de capaci
teiten vaak ten onrechte te laag inschatten. Deelna
me aan het arbeidsproces en re-integratie dienen 
gestimuleerd te worden. 

• 29 
Voor laagopgeleiden is het, zelfs bij de huidige 
groei van de werkgelegenheid, nog altijd moeilijk 
een betaalde baan te vinden. De eisen die aan de 
kwalificatie van werknemers worden gesteld blij
ven stijgen. Het gevaar dreigt dat laagopgeleiden 
steeds verder achteraan komen te staan in de rij 
werkzoekenden. Daardoor krijgen sommige men-
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sen, die uitzien naar betaalde arbeid, te weinig kan
sen. 
Algemene maatregelen om de loonkosten van laag
opgeleiden te verminderen werken in de goede 
richting. Daarnaast bepleiten we gericht beleid van 
de landelijke overheid in samenwerking met de ge
meenten en het bedrijfsleven om de arbeidsdeelna
me van laagopgeleiden te verbeteren. 

De PvdA onderkent dat de werkloosheid onder et
nische minderheden verhoudingsgewijs het grootst 
is. Voor velen van hen is de toegang tot de arbeids
markt zonder hulp of extra steun een niet te ne
men drempel. Gebrekkige kennis van de Neder
landse taal en een lage opleiding verklaren maar 
voor een deel de achterstand. Vooroordelen en dis
criminatie spelen ook een rol. Behalve drempels bij 
de toegang tot de arbeidsmarkt hebben etnische 
minderheden ook te maken met een verhoogde uit
val en minder kansen op doorstroming naar hoge
re functies. Daarom zijn niet alleen onderwijsmaat
regelen nodig, maar tevens gerichte acties op de ar
beidsmarkt om te bereiken dat ook etnische min
derheden daar evenredig kunnen participeren. 
CAO-afspraken tussen sociale partners en banen
plannen dienen benut te worden om de onevenre
dig hoge werkloosheid onder de groepen tegen te 
gaan. Daarbij is de Wet Stimulering Arbeidsdeelna
me Minderheden een belangrijk hulpmiddel. 

De groei van het aantal banen leidt hier en daar al 
tot knelpunten op de arbeidsmarkt. Gezien de afne
mende instroom van jongeren valt te verwachten 
dat deze knelpunten nijpender zullen worden. Het 
imago van het beroepsonderwijs zal krachtig moe
ten verbeteren. Een andere remedie is volgens de 
PvdA de herwaardering van beroepen die nog al
tijd te laag worden ingeschat en beloond, met 
name in de dienstverlening. Zo is in de zorgsector 
een herwaardering van het werk en de arbeidsvoor
waarden nodig. 
Het beleid zal niet alleen gericht moeten zijn op 
banengroei, er dient ook aandacht te zijn voor de 
kwaliteit van de arbeid. Essentieel hierbij is een be
leid gericht op het verbeteren van de arbeidsom
standigheden. De overheid zal moeten investeren 
in een gedegen infrastructuur van heldere wet- en 
regelgeving, toezicht, onderzoek en voorlichting 
op het terrein van de arbeidsomstandigheden. 

De gewenste groei van het aantal banen komt bin
nen bereik, wanneer de maatschappelijke discipli
ne wordt opgebracht om aanspraken op een hoge
re beloning van kapitaal en arbeid te beheersen. 
Dat is in de eerste plaats een taak van de sociale 
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partners, werkgevers en vakbeweging. De overheid 
moet helpen de juiste combinatie te vinden van 
economische kracht en sociaal evenwicht: door 
een verbinding te leggen tussen een gematigde ont
wikkeling van de lonen, het scheppen van werkgele
genheid, lastenverlichting (voor burgers), en initia
tieven gericht op maatschappelijke prioriteiten als 
scholing. 
In dit verband is het instrument van de algemeen 
verbindend verklaring (A VV) van CAO's en het 
daarop gebaseerde A VV -beleid van groot belang. 

Terwijl wordt gewerkt aan verdere banengroei is 
modernisering van ons stelsel van sociale zeker
heid geboden. 
De PvdA wil toe naar een stelsel van sociale zeker
heid en (collectieve) arbeidsvoorwaarden dat ook 
'flexwerkers' zekerheid biedt door aanspraken op 
sociale zekerheid en pensioen. Dat maakt het hem 
mogelijk economisch zelfstandig te zijn, en zelf te 
bepalen hoe ze betaald werk en zorgtaken combine
ren. Moderne sociale zekerheid, die mensen zon
der betaald werk meer biedt dan alleen een uitke
ring, maar ook scholing, en een krachtige impuls 
om de arbeidsmarkt op te gaan door keuzevrijheid 
en initiatief te ondersteunen. Een sociale zekerheid 
die tegelijkertijd rekening houdt met de toenemen
de flexibilisering op de arbeidsmarkt, en de steeds 
gevarieerder keuzes die mensen in de loop van hun 
leven maken. Keuzes voor eigen combinaties van 
zorg en betaalde arbeid, of bijvoorbeeld voor het 
afwisselen van betaalde arbeid met vrijwilligers
werk. 

• 30 
Prioriteiten voor de komende kabinetsperiode 
• voortzetting op hoofdlijnen van het macro-eco

nomisch beleid van het huidige kabinet, gericht 
op groei van de werkgelegenheid door nieuwe ba
nen en het herverdelen van werk. 
een evenwichtige inkomensontwikkeling, met in 
het behoedzame scenario tenminste koopkracht
behoud voor iedereen, en koppeling van sociale 
uitkeringen en AOW aan de loonontwikkeling. 

• meer kwaliteit en werkgelegenheid in de publie
ke dienstverlening: extra investeringen in de 
zorgsector, het onderwijs, voorschoolse en bui
tenschoolse opvang, politie, justitie en toezicht
houders. 

• waar mogelijk voorrang voor langdurig werklo
zen bij het vervullen van nieuwe banen in de pu
blieke dienstverlening en ook in de marktsector. 
lastenverlichting gericht op werkgelegenheid 
voor laag gekwalificeerde werkzoekenden. De 
werkgeverslasten op het niveau van het mini-
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mumloon worden geleidelijk tot nul terugge
bracht. 

• voortgezette nadruk op armoedebestrijding. 
• de 'armoedeval' wordt aangepakt: het aanvaar

den van werk op minimumloonniveau moet via 
een fiscale toeslag leiden tot een behoorlijke 
vooruitgang in netto-inkomen. 

• aanmerkelijke verruiming van de capaciteit van 
de kinderopvang. 

• voortgaande modernisering van de sociale zeker
heid langs de lijnen uitgezet in de PvdA-nota 'So
ciale Zekerheid bij de tijd', met meer aandacht 
voor de verdeling van werk en zorgtaken over 
mannen en vrouwen, meer mogelijkheden tot 
initiatief, plus een betere aansluiting op de mo
derne arbeidsmarkt en de moderne opvoedings
en zorgpraktijken. 

• het wordt voor bedrijven minder aantrekkelijk 
gemaakt om oudere werknemers voortijdig te 
ontslaan. 

• veiligstellen van de AOW via het AOW-fonds, 
jaarlijkse verlaging van de premies, en gelijktijdi
ge verhoging van de rijksbijdrage. 

• uitbreiden van rechtsgelijkheden voor uit
zendwerkers en deeltijdwerkers. Ook uitzend
krachten en deeltijdwerkers moeten het recht 
hebben op onder andere pensioenopbouw. 

• 31 
Voorwaarden scheppen voor blijvend hoge banen-
groei 
In deze kabinetsperiode zullen er bijna een half 
miljoen betaalde banen bijkomen. Wij streven 
voor de komende jaren naar een vergelijkbare 
groei. Vereist is allereerst een betrouwbaar en be
stendig overheidsbeleid, dat bijdraagt aan een goed 
klimaat voor bedrijfsinvesteringen en vertrouwen 
bij de consument. Er is alle reden op hoofdlijnen 
het macro-economisch beleid van het huidige kabi
net voort te zetten. Tegelijk is het nodig een deel 
van de nieuwe investeringsruimte die uit de groei 
voortvloeit in te zetten voor het versterken van 
zwakke plekken, waaronder de lage arbeidspartici
patie van vrouwen, ouderen, allochtonen, mensen 
met een lage opleiding en weinig werkervaring. 
Ook moet die ruimte worden ingezet voor het bij 
de tijd brengen van verlofregelingen, die zelf weer 
een bijdrage kunnen leveren aan de groei van de 
werkgelegenheid. 

De combinatie van loonkostenmatiging, lastenver
lichting en werkgelegenheidscreatie is in alle geval
len een noodzakelijke basis. Aanvullend daarop 
kan de overheid zorgen voor een gerichte verlaging 
van de prijs van arbeid, die de werkgelegenheid 
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van lager gekwalificeerde werkzoekenden bevor
dert en bijdraagt tot een evenwichtige koopkrach
tontwikkeling. De PvdA stelt voor de werkgevers
lasten op minimumloonniveau tot nul terug te 
brengen. 

-~.. --

Het wettelijk minimumloon - anker voor de socia
le uitkeringen - zal niet worden aangetast. De ko
mende kabinetsperiode wordt het minimum jeugd
loon geëvalueerd op zowel de inkomenspolitieke 
aspecten als de effecten op de werkgelegenheid. 
Daarbij wordt ook gekeken naar de situatie in an
dere landen en worden alternatieven (zoals een eer
dere overgang naar het minimumloon voor volwas
senen en een andere staffeling) in de overweging be
trokken. 
De werkgelegenheid in de persoonlijke dienstverle
ning (voor in het bijzonder langdurig werklozen) 
wordt verder gestimuleerd met behulp van loon
kostensubsidies. Hiermee wordt het ook aantrekke
lijk om werk dat nu 'zwart' gebeurt, 'wit' laten uit
voeren. 

De 'armoedeval' wordt aangepakt. Het aanvaarden 
van werk op minimumloonniveau moet leiden tot 
een behoorlijke vooruitgang in netto-inkomen. Dit 
kan worden gerealiseerd door een tegemoetko
ming in de fiscale sfeer, gecombineerd met aanpas
singen aan het systeem van individuele huursubsi
dies en het kwijtscheldingsbeleid. Zo wordt voor
komen dat het voordeel van de toeslag weer groten
deels verloren gaat door verlaging van de huursub
sidie of verminderde aanspraak op kwijtschelding 
van lokale lasten. Voor deze groep dient ook betaal
bare kinder- en naschoolse opvang gerealiseerd te 
worden. 

• 32 
Belastingstelsel bij de tijd brengen 
Er is reden voor bezinning op de vormgeving van 
het fiscale stelsel. Het huidige stelsel moet worden 
aangepast aan de eisen van de tijd, zeker ook ge
zien de digitalisering en globalisering van de econo
mie. 

De voortschrijdende versmalling van de grondslag 
voor belasting- en premieheffing bedreigt de be
taalbaarheid van de volksverzekeringen. Voor de 
hogere inkomens is van een feitelijke progressie 
nauwelijks sprake. Steeds meer mensen vluchten in 
bv-constructies om het toptarief te ontwijken. De 
druk op kapitaalinkomen, vervuilende activiteiten 
en toegevoegde waarde is te laag, terwijl de druk 
op arbeid te hoog is. Omdat verschillende manie
ren van het verwerven van kapitaalinkomen totaal 
verschillend belast worden, is er een bloeiende 
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windhandel in belastingconstructies ontstaan. Het 
is derhalve noodzakelijk op diverse onderdelen van 
het belastingstelsel tot herziening over te gaan. 

Belangrijk aandachtspunt daarbij is de mogelijk
heid om de belastingvrije som om te zetten in een 
voor iedereen gelijke individuele belastingkorting, 
zoals ook andere onderdelen van de fiscaliteit te
gen een voor iedereen gelijk tarief verrekend zou
den kunnen worden. Ook herziening van het re
gime met betrekking tot kapitaalinkomen is gebo
den. Hoewel de effectieve belastingdruk in Neder
land internationaal zeer concurrerend is, zijn de ta
rieven aan de hoge kant als gevolg van vrijstellingen 
en aftrekposten. De hoogte van de tarieven moet 
dus altijd in samenhang worden gezien met de af
trekposten. Heroverweging van vrijstellingen, af
trekposten en de huidige indeling van tariefgroe
pen kan over de hele linie tariefverlaging mogelijk 
maken. 
Het belastingstelsel dient in zijn uitwerking pro
gressief te zijn, zodat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. 

Verlaging van de lasten op arbeid (ter bevordering 
van de arbeidsparticipatie en economische zelfstan
digheid), verzwaring van de lasten op milieuver
bruik en het bevorderen van een rechtvaardige in
komensverdeling zijn steeds richtsnoer bij het be
oordelen van de inzet of aanpassing van instrumen
ten. 

• 33 
Kwaliteitsverbetering van de publieke diensten 
De PvdA bepleit een aanzienlijke verbetering van 
de persoonlijke dienstverlening, zowel in de markt
sector als in de publieke sector. Dit om zinvolle ex
tra werkgelegenheid te scheppen, en de kwaliteit 
van ons bestaan te verbeteren. 
Welvaart is immers niet alleen uit de inhoud van 
de individuele portemonnee af te lezen. Het is net 
zo belangrijk dat er voldoende goed voorbereide 
mensen beschikbaar zijn voor thuiszorg, voor 
waardige behandeling in verpleeghuizen en verzor
gingshuizen, voor veiligheid en toezicht op straat, 
voor de opvang van jonge kinderen en voor na
schoolse opvang. De ambities om het onderwijs te 
verbeteren worden waargemaakt door een in
stroom van nieuwe leerkrachten met verbeterde 
kwalificaties. 

Daarom moet meer geïnvesteerd worden in de pu
blieke dienstverlening, in banen op alle niveaus. 
Dit programma zal ook aan langdurig werklozen 
nieuwe kansen bieden, naast de banen die voor 
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hen ontstaan in de marktsector. Waar het werk dat 
mogelijk maakt krijgen langdurig werklozen voor
rang. 

Reguliere banen voor langdurig werklozen 
De zogeheten '40.000 banen-regeling' zorgt ervoor 
dat maatschappelijk zinvol werk kan worden uitge
voerd door langdurig werklozen, in een normale 
dienstbetrekking. Het gaat om eenvoudig werk 
voor mensen met een beperkte opleiding of werker
varing, normaal gewaardeerd (ook wat betreft se
cundaire arbeidsvoorwaarden) binnen de bestaan
de laagste CAO-schaal en voortaan ook de twee 
aangrenzende schalen. Deze regeling wordt uitge
breid. Tegelijk krijgen alle gemeenten de mogelijk
heid aanvullend nog een beperkt aantal nieuwe ar
beidsplaatsen tot stand te brengen op voorwaarde 
dat de banen worden toegewezen aan langdurig 
werklozen. Al met al worden deze banen zo ge
woon dat het niet meer nodig is om te spreken 
over 'Melkert-banen'. 

• 34 
Mannen en vrouwen combineren arbeid en zorg 
Wij moeten toe naar een evenwichtiger arbeids
markt, die het voor mannen én vrouwen mogelijk 
maakt te kiezen voor betaalde arbeid. Dat betekent: 
investeren in het meer variabel maken van ar
beidstijden, in buitenschoolse opvang voor kinde
ren, en in betaald verlof op basis van gemengde fi
nanciering (door overheid, CAO-partners en indi
viduele bijdragen). Niet alleen het werk kan wor
den herverdeeld, maar ook de tijd die mensen, in 
verschillende levensfasen, besteden aan betaalde ar
beid, zorg en ontspanning. 

Het kabinet heeft, mede op basis van onze voorstel
len, al een paar stappen in de goede richting gezet. 
Zoals de Wet op de Loopbaanonderbreking. Verde
re initiatieven zijn noodzakelijk. Vandaar dat de 
PvdA om te beginnen een Voorzieningenwet voor
stelt, die de aanspraken van ouders of verzorgers 
op kinderopvang op gemeentelijk niveau regelt. 
Door middel van een investeringsfonds voor kin
deropvang zal het mogelijk worden gemaakt bin
nen twee à drie jaar de huidige capaciteit aanmer
kelijk te verruimen. 

Gezien het grote aantal vrouwen dat in deeltijd 
werkt en het groeiend aantal mannen dat in deel
tijd wil werken, zal de PvdA onderzoeken hoe de 
overheid kan bijdragen aan het ontstaan van meer 
'grote' deeltijdbanen van meer dan 26 uur. 
Dergelijke banen bieden immers niet alleen meer 
inkomen, maar vooral ook betere loopbaan per-
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spectieven. Werkgevers kunnen worden gestimu
leerd meer van dergelijke banen te scheppen door 
de premie van de werknemersverzekeringen (WW 
en WAO) af te laten hangen van de grootte van de 
baan. 

In veel bedrijven en instellingen ondervinden vrou
wen nog altijd problemen met het doorstromen 
naar hogere functies. Dit frustreert hun ont
plooiingsmogelijkheden. Het inzicht dat het ook 
uit economisch oogpunt onverstandig is om al dat 
talent te verspillen begint gelukkig in het Neder
landse bedrijfsleven door te dringen. Er blijft een 
taak voor de overheid om bedrijven en organisa
ties te stimuleren de instroom van vrouwen naar 
functies op elk niveau te bevorderen. Sociale recht
vaardigheid en economische wijsheid gaan hier 
hand in hand. 

Sociale zekerheid en pensioenrechten moeten wor
den aangepast aan de nieuwe realiteit, waarin men
sen arbeid, opleiding en zorg willen combineren. 
Een van de mogelijkheden om meer keuzevrijheid 
te introduceren in de sociale zekerheid is het invoe
ren van vormen van sparen. Dit kan bijvoorbeeld 
een manier zijn om meer zorgverlof en scholings
verlof mogelijk te maken. De PvdA wil het werkne
mers en werkgevers mogelijk maken voor dergelij
ke regelingen te sparen, bovenop de in de wet vast
gelegde minimumrechten. Daarbij moet worden 
bekeken of en hoe overheid en sociale partners dat 
sparen kunnen ondersteunen. 

• 35 
Oudere werknemers 
Het aantal mannen tussen 55 en 65 jaar dat nog be
taald werk verricht is het afgelopen decennium 
zeer sterk gedaald. Nog maar 3 van de 10 mannen 
boven de 55 jaar werkt. Het aantal werkende vrou
wen in deze leeftijdscategorie is bijzonder klein. Be
gin jaren tachtig werd vervroegde uittreding door 
oudere werknemers gezien als een bijdrage aan het 
oplossen van de werkloosheid, door plaats te ma
ken voor jongeren. Inmiddels wordt - in een heel 
andere arbeidsmarktsituatie - vervroegd pensioen 
als een vanzelfsprekend recht ervaren. Met de ver
grijzing voor de boeg dreigt dit recht een financiële 
molensteen te worden. 

Vervroegd pensioen voorziet voor velen in een be
hoefte. Veel werknemers zijn gewoon op na een 
jaar of veertig werken en willen op hun zestigste 
graag andere dingen doen. De populariteit van de 
VUT spreekt wat dat betreft boekdelen. Om ons 
heen zien we tal van mensen die daarvoor een deel 
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van hun inkomen opzij leggen. Zolang mensen zelf 
de afweging kunnen maken tussen langer werken 
of meer opzij leggen, is daar ook niets op tegen. 
Dat kan echter een probleem worden bij collectieve 
regelingen waar de belanghebbenden tot op zekere 
hoogte zelf kunnen bepalen wanneer ze stoppen, 
maar geen invloed hebben op het bedrag dat daar
voor opzij wordt gelegd. Het is daarom van belang 
dat meer wordt overgestapt op regelingen die een 
sterker verband leggen tussen (meer individuele) 
pensioenreserveringen en pensioenaanspraken, en 
het moment van uittreden. 
Daarnaas(moeten ook mensen die door hun inko
men niet of nauwelijks in staat zijn om zelf te spa
ren voor vervroegde uittreding de mogelijkheid 
hebben om, bijvoorbeeld na een maximum aantal 
werkzame jaren, eerder te stoppen met werken. 

Veel oudere werknemers verlaten het arbeidspro
ces nog via de WW. Hoewel werkgevers dat niet 
mogen, worden ouderen vaak als eerste ontslagen 
bij reorganisaties. De kosten hiervan komen voor 
rekening van de gemeenschap. Regelingen voor 
pré-pensioen doen meer recht aan de eigen verant
woordelijkheid van werknemers en werkgevers. 

Met het oog op het verminderen van voortijdige 
aanspraken op de WW wordt onderzocht wat de 
wettelijke mogelijkheden zijn tot premiedifferen
tiatie in de WW. Daarbij ontstaat de mogelijkheid 
bedrijven die veel oudere werknemers afstoten 
naar de WW een bepaald percentage van de uitke
ringslasten in rekening te brengen. Deze premiedif
ferentiatie kan variëren met de ontwikkeling in de 
economische conjunctuur en op de arbeidsmarkt. 
Zo worden werkgevers gestimuleerd te blijven in
vesteren in oudere werknemers en hun arbeids
plaats. 

• 36 
Het veiligstellen van de oudedagsvoorziening 
We weten hoeveel ouderen in de toekomst een be
roep zullen doen op de AOW. En we weten hoe 
zwaar voor de meeste mensen de zekerheid telt dat 
zij met 65 jaar AOW -gerechtigd worden. Daarom 
heeft onder meer de PvdA aan het kabinet de op
richting voorgesteld van een AOW -spaarfonds. Dit 
zal worden gevoed uit jaarlijkse stortingen en de 
vrijval van de rentelasten bij volgehouden begro
tingsdiscipline. Hierdoor worden de oplopende 
kosten van de AOW ook door de werkende van nu 
en niet alleen door de werkende van straks gedra
gen. Deze constructie garandeert dat de AOW -las
ten ook na 2015 stabiel en betaalbaar blijven. Het 
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draagvlak voor de AOW -premie wordt verstevigd 
door ieder jaar de premie verder te verlagen, ter
wijl de bijdrage uit de schatkist stijgt. De hogere 
inkomens, ook ouderen met een hoog inkomen, 
gaan daardoor relatief meer bijdragen aan de fi
nanciering van de AOW. 

Met een stabiele AOW -grondslag is ook een basis 
gelegd voor een evenwichtige opbouw van de aan
vullende pensioenvoorziening. 
Die moet voldoen aan de volgende principes: toe
gang voor iedereen, gelijke behandeling van alleen
staanden en alleenverdieners, gelijke behandeling 
van deeltijders en voltijders en beheersbare pen
sioenkosten op lange termijn. 
Binnen de door de overheid vastgestelde kaders is 
het aan de sociale partners om op de bedrijfstak of 
de onderneming toegesneden pensioenafspraken te 
maken. 

Vergrij zing vereist meer dan het veiligstellen van 
AOW en pensioenen. De vergrijzing dwingt ook tot 
aanpassingen in de gezondheidszorg. Een 'zilveren' 
samenleving woont bovendien anders, ze recreëert 
anders, consumeert anders en verplaatst zich an
ders. Het nieuwe kabinet moet, met inschakeling 
van de WRR, alle relevante maatschappelijke gevol
gen van de vergrijzing in kaart brengen en waar no
dig vertalen naar beleid. 

Stimulerende sociale zekerheid 
• 37 
De PvdA streeft naar een stelsel van sociale zeker
heid dat geworteld is in solidariteit, mensen meer 
mogelijkheden geeft om betaald werk te vinden, en 
ze stimuleert om de kansen ook daadwerkelijk te 
grijpen. 
Het inzetten van WAO- en WW-gelden in het ka
der van de Wet op de Reïntegratie is een stap in die 
richting. Dat vereist een verdere verbetering van 
de uitvoeringsorganisatie. Bijvoorbeeld door nieu
we samenwerkingsvormen als de Centra voor 
Werk en Inkomen, waarin Sociale Diensten, uit
voeringsinstellingen en Arbeidsvoorziening partici
peren, en tezamen slechts één loket nodig hebben. 
Deze samenwerking vereist een sterkere oriëntatie 
op branches. 
De overheid bepaalt aan welke kwaliteitseisen de 
uitkeringsinstanties en bemiddelingsinstanties 
moeten voldoen. 

Daarnaast regelt de Organisatiewet Sociale Verze
keringen de publieke standaard waaraan marktpar
tijen moeten voldoen om in aanmerking te komen 
voor de verzorging van uitkeringen en reïntegratie 
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van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en werklo
zen. Hoofdopdracht is dat regelmatig persoonlijk 
contact met elke werkzoekende wordt gezocht, en 
de communicatie niet langer schriftelijk wordt af
gedaan. Het draait om de wisselwerking tussen 
werkzoekende en bemiddelaar. De uitvoerders van 
de ABW, WW en WAO krijgen financiële (in
koop)ruimte om werkzoekenden een nieuwe kans 
te bieden op de arbeidsmarkt. Scholing, training 
en bemiddeling worden uitgevoerd in een op
drachtgever-opdrachtnemerrelatie, waarbij wordt 
gestreefd naar verdergaande marktwerking. 

De WW kan een veel activerender karakter krijgen. 
Daarvoor zullen ook middelen uit het Algemeen 
Werkloosheidsfonds worden ingezet ten behoeve 
van om-, her- en bijscholing, voor het financieren 
van werkervaringsplaatsen voor langdurig werklo
ze WW -gerechtigden, en mogelijk ook voor het 
voorkomen van werkloosheid (bijvoorbeeld door 
scholing). Werk weigeren omdat het niet passend 
zou zijn zal minder makkelijk worden toegestaan. 
De praktijk van de controle en sanctietoepassing 
wordt effectiever. 

Toch zullen nog elk jaar veel mensen voor kortere 
of langere tijd afhankelijk worden van een WW
uitkering. De WW wordt waar nodig verder bij de 
tijd gebracht. Ze moet beter rekening gaan houden 
met een moderne arbeidsmarkt, met vele flexwer
kers, deeltijdwerk op grote schaal en veelvuldige 
combinaties van werk en uiteenlopende vormen 
van verlof. Wanneer de verhouding tussen werken
den enerzijds en uitkeringsgerechtigden en gepen
sioneerden anderzijds dit toelaat, kunnen de mid
delen voor deze modernisering worden verruimd. 

• 38 
Het bevorderen van economische zelfstandigheid 
in de overgang van uitkering naar betaald werk, en 
het mogelijk maken van een tijdelijke onderbre
king van de betaalde arbeid, vormen de opmaat tot 
een nieuwe synthese tussen arbeidsmarkt en socia
le zekerheid. Door sparen voor scholingsverlof en 
zorgverlof te ondersteunen, in combinatie met het 
laten doorlopen van sociale zekerheidsrechten bij 
het onderbreken van de loopbaan ofbij het starten 
van een eigen bedrijf, kunnen mensen hun zelfstan
digheid behouden, of juist meer zelfstandig wor
den. Dit zijn onderdelen van een Participatieplan 
dat door het huidige kabinet als richtsnoer voor de 
modernisering van de sociale zekerheid wordt op
gesteld. 

Werk is de beste sociale zekerheid. Voor wie dat 
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niet op eigen kracht weet te vinden kan de Wet In
schakeling Werkzoekenden (WIW) de brug zijn 
tussen uitkering en werk. Vooral voor mensen in 
de bijstand, maar ook voor andere werkzoeken
den, biedt deze wet de kans om een zelfstandig in
komen te verwerven. Het voorkomt de inkomens
en vermogenstoets van de bijstand, en bouwt aan 
zelfstandige uitkeringsrechten. Deze wet zal gelden 
voor mensen met een uitkering, voor herintreders, 
en voor werkzoekenden die nog geen arbeidsverle
den achter de rug hebben. 
De wet zal zo verruimd worden dat voor werkne
mers in een WIW-dienstbetrekking voor boven 23-
jarigen binnen de CAO het functieloon kan wor
den gehanteerd. 
Op lokaal niveau kunnen en moeten de keuzes 
worden gemaakt over de vormgeving van de WIW. 
Gemeenten moeten meer kunnen doen met de op
brengsten van goed (uitstroom)beleid in het kader 
van de Bijstandswet. 
Conform de voorstellen in de nota 'Sociale zeker
heid bij de tijd' worden de mogelijkheden tot bij
verdienen verruimd, want dat is een sterke stimu
lans tot werk. Bijverdienregelingen stimuleren en 
honoreren initiatief. Ze moeten zodanig vorm krij 
gen dat de drempels tot werk verlaagd worden. 
Daarom mag onder de Participatiewet (zie volgen
de paragraaf) een deel van de inkomsten geduren
de een bepaalde periode worden behouden, als on
derdeel van een participatieplan op weg naar be
taald werk. 

Sociale werkvoorzieningen zijn bedoeld voor men
sen die door een lichamelijke of geestelijke handi
cap niet of nauwelijks kans hebben op een betaalde 
baan. De financiering en regelgeving dienen zo te 
zijn dat de oorspronkelijke doelgroep niet wordt 
verdrongen door werknemers met hogere inzet
baarheid. 

• 39 
Participatie en economische zelfstandigheid 
De activerende werking van de sociale zekerheid 
wordt verder versterkt, langs de lijnen van onze 
nota 'Sociale zekerheid bij de tijd'. Daarin past het 
samensmelten van ABW en WIW tot de nieuwe 
Participatiewet. De nieuwe WIW biedt de gemeen
ten nu al meer ruimte, meer instrumenten en meer 
geld. Hoe meer werkzoekenden van de Participatie
wet gebruik willen maken, hoe meer middelen 
daarvoor beschikbaar kunnen en moeten komen. 
De Participatiewet bevordert initiatieven van werk
zoekenden gericht op maatschappelijke participatie 
- het vinden van betaald werk, of als dat er 
(nog) niet in zit andere activiteiten die passen in 
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het individuele participatieplan. Onder zulke activi
teiten verstaat de PvdA onder meer het actief zoe
ken naar werk, scholing en ook het verrichten van 
gespecificeerde (onbetaalde) activiteiten in het ka
der van maatschappelijke dienstverlening. 
Drempels om in dat kader scholing te volgen, in 
het bijzonder beroepsonderwijs, worden geslecht. 
Daarmee wordt het mogelijk in de aanspraken op 
de WW beter in te spelen op het streven naar parti
cipatie, zonder dat rekening wordt gehouden met 
partnerinkomen uit werk en met het arbeidsverle
den van de werkzoekende. 

Voorkomen moet worden (juist ook bij oudere 
werknemers) dat de werkloosheid van de ene part
ner een negatief effect heeft op de inkomsten uit 
werk van de andere partner. Dat kan immers een 
reden zijn voor de werkende partner om de baan 
op te geven. De voorgestelde veranderingen in de 
sociale zekerheid bevorderen economische zelf
standigheid door participatie. 

Bijstand is beschikbaar voor wie niet op andere 
wijze in zijn of haar inkomen kan voorzien. In be
ginsel in het kader van een tijdelijk contract - met 
rechten en plichten over en weer - dat zo nodig ver
lengd kan worden. Uitstroom naar de arbeidsmarkt 
staat voorop. 
De arbeidsverplichting wordt niet opgelegd aan de 
ouder met een volledige taak voor één of meer ten 
laste komende kinderen (dan wel pleegkinderen) 
die nog onderwijs volgen op de basisschool. 

Gemeenten die hier beter in slagen krijgen een bo
nus bij de verdeling van de rijksvergoeding. Er 
komt een apart Bijstandsfonds, waarin ook de mid
delen van het Werkfonds kunnen worden onderge
bracht. De Financiële Verhoudingswet wordt hier
op aangepast. 

Uitkeringsgerechtigden worden nu vooral gestimu
leerd om betaald werk in loondienst te vinden. De 
andere optie, namelijk om een loopbaan op te bou
wen als zelfstandig ondernemer, heeft te weinig 
aandacht gekregen. Hierin moet verandering ko 
men. Bijstand, WW en WAO kunnen meer wor
den toegesneden op de 'ondernemende werkzoe
kende'. Zodat voor het starten van een eigen be
drijf als uitkeringsgerechtigde meer mogelijkheden 
komen. 

Mits deelname aan betaalde, reguliere arbeid in de 
private en publieke sector voorop blijft staan komt 
door al deze maatregelen en initiatieven volledige 
participatie binnen bereik. Daar hoort de erken-
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ning bij dat degenen die niet in staat zijn te partici
peren, of blijvend aangewezen zijn op een inko
men op het niveau van het sociaal minimum moe
ten kunnen rekenen op extra inkomensondersteu
ning om armoede en uitsluiting te voorkomen. 
Het sociaal minimum wordt daartoe voor hen op 
een hoger niveau gebracht. 

• 40 
Sociale ruimte voor een evenwichtige inkomens
ontwikkeling 
In de huidige kabinetsperiode is een trendbreuk ge
realiseerd in de verhouding tussen het aantal recht
hebbenden op een pensioen of uitkering en het 
aantal mensen dat betaalde arbeid verricht. Daar
mee is de mogelijkheid geopend van herstel van de 
koppeling (AOW en uitkeringen groeien mee met 
de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen) 
en van de introductie van een omvangrijk program
ma van armoedebestrijding. 

Cruciaal is de samenhang tussen een gematigde 
loonontwikkeling, groei van de werkgelegenheid 
en vermindering van het aantal mensen dat afhan
kelijk is van een uitkering. Alleen op deze manier 
kan het ingezette beleid consequent worden voort
gezet. In de huidige kabinetsperiode droeg deze sa
menhang bij aan het uitblijven van het vooraf ge
vreesde koopkrachtverlies voor grote groepen van 
de bevolking. Volledige toepassing van de koppe
ling leek niet haalbaar. In plaats daarvan wijzen de 
vooruitzichten voor 1998 op een resultaat dat als 
'koppeling plus' kan worden omschreven. Over de 
gehele periode zien we gemiddeld genomen groei 
van koopkracht, en voor ouderen met alleen AOW 
zelfs een behoorlijke vooruitgang. 

De komende periode mag bij realisatie van het be
hoedzame scenario tenminste gerekend worden 
op behoud van koopkracht. Naarmate de behoedza
me aannames worden ingehaald door een gunstiger 
realiteit zijn er mogelijkheden voor een verbetering 
van de bestedingsmogelijkheden voor iedereen. 
Daarbij moet voorop staan dat ook voldoende mid
delen beschikbaar komen voor groei van de werkge
legenheid, investeringen in wezenlijke publieke 
voorzieningen, de noodzakelijke zekerstelling van 
de oudedagsvoorziening, en een geleidelijke verde
re reductie van het financieringstekort. 

Beperking van inkomensverschillen 
• 41 
Mogelijkheden voor een substantiële verbetering 
van het inkomen zullen in het bijzonder gevonden 
dienen te worden ter ondersteuning van de positie 
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van de mensen met de laagste inkomens, met 
name van degenen die niet (of niet direct) uitzicht 
hebben op het verwerven van een eigen inkomen. 
Voor wie daar wel uitzicht op heeft is het in de eer
ste plaats van belang dat de hindernissen worden 
weggenomen die nu bij groei van het bruto-inko
men een navenante verbetering van het netto-inko
men in de weg staan (zoals het verlies van inko
mensafhankelijke ondersteuning). Daaraan moet 
voortvarend worden gewerkt. Zo kan ook de basis 
worden versterkt voor de koppeling van het wette
lijk minimumloon, de sociale uitkeringen en de 
AOW -pensioenen aan de ontwikkeling van de con
tractlonen. 

In samenhang met de mogelijkheid om extra koop
krachtondersteuning tot stand te brengen door 
middel van belasting- en premiemaatregelen stre
ven wij naar verbetering van de inkomenspositie 
van degenen die maar net (of juist net niet) rond 
kunnen komen. Ook specifieke inkomensmaatrege
len in het kader van een voortgezet programma 
van armoedebestrijding zullen daaraan kunnen bij
dragen. 
Zo'n programma bestaat in ieder geval uit onder
steuning van ouderen en gezinnen met kinderen 
met een minimuminkomen, ruimere mogelijkhe
den voor gemeentelijk deeltijdpremieregelingen en 
kwijtscheldingsbeleid. Bij schuldsanering is bijzon
dere aandacht nodig voor de schulden voortvloei
end uit faillissementen van zelfstandige onderne
mers. 
De bereikbaarheid van programma's van armoe
debstrijding wordt verbeterd, ook voor dak- en 
thuislozen. 
Van belang voor gezinnen met kinderen, die een 
inkomen hebben tot modaal, is de verruiming van 
de vergoeding voor studiekosten en lesgeld. Hier
voor worden extra middelen ter beschikking ge
steld. 

• 42 
De inzet van instrumenten om de nagestreefde in
komensontwikkeling te bereiken zal jaarlijks moe
ten worden bezien, met inachtneming van het be
paalde in de Wet Koppeling met Afwijkingsmoge
lijkheden. Deze wet voorziet in de mogelijkheid 
om bovenop de halfjaarlijkse aanpassing aan de ge
middelde loonontwikkeling de hoogte van het mi
nimumloon (en de uitkeringen en AOW-pensioe
nen) te herzien. Met het oog hierop zal de Sociaal
Economische Raad worden gevraagd te adviseren 
over de toe te passen indexering. 

De PvdA is van mening dat een dergelijke herzie-
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ning evenzeer als een 'koppeling-plus' (zoals voor
gesteld voor 1998) kan dienen als een alternatief 
voor het extra ondersteunen van de laagste inko
mens. 
Als de economie sterker groeit dan het voorzichti
ge groeiscenario (2%) wordt de financiële ruimte 
benut om het minimumloon en de daaraan gekop
pelde uitkeringen over de hele linie te verhogen. 

Bovendien moet worden gewaarborgd, dat het be
leid om het aanvaarden van werk aantrekkelijker te 
maken door het netto beter te belonen, bijvoor
beeld via de arbeidstoeslag, wordt voortgezet. Dit 
mag niet ten koste gaan van de doelstelling om het 
aanvaarden van laag betaald werk beter te belonen. 

De keuzes die zich voordoen wanneer ruimte ont
staat voor inkomensverbetering kunnen niet los 
worden gezien van de tegenstellingen op het ge
bied van inkomen en vermogen, die scherper zicht
baar zijn geworden dan voorheen. Dat mensen die 
risico's nemen, hard werken en concurrerend pro
duceren daar rijk mee kunnen worden is eigen aan 
onze geordende markteconomie. Door belasting te 
heffen naar draagkracht kan het maatschappelijk 
evenwicht toch worden ondersteund. Dat mensen 
'slapend rijk worden', enkel en alleen als gevolg 
van de waardevermeerdering van aandelen(opties) 
kan het maatschappelijk evenwicht echter versto
ren. Bijvoorbeeld doordat werknemers steeds min
der willen aanvaarden dat hun salaris in geen ver
houding staat tot hetgeen op de beurs verdiend 
kan worden aan hun prestaties. 

Het is de hoogste tijd dat de belastingheffing op 
vermogens(groei) wordt aangepast aan de jongste 
ontwikkelingen, teneinde de balans te herstellen 
met de heffing op andere inkomensbestanddelen. 
Van belang is voorts dat meer ruimte ontstaat om 
de lagere en middeninkomens minder premies en 
belastingen te laten betalen. Dit is temeer van be
lang waar de premie- en belastingdruk naar ver
houding zwaarwegender gevolgen heeft voor de 
werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeids
markt. Eenvoudig werk zal de werkgever minder 
moeten kosten en voor de werknemer meer moe
ten lonen. Met een combinatie van lastenverlich
ting en een beperking van inkomensverschillen 
kunnen hiervoor de beste voorwaarden worden 
geschapen. 
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IV 

• 43 
Onderwijs levert een essentiële bijdrage aan de 
kwaliteit van het bestaan, voor elk individu afzon
derlijk, en voor de maatschappij als geheel. Het on
derwijs brengt jongeren in contact met cultuur, 
normen en waarden van onze samenleving, en legt 
daarmee de basis voor integratie in de maatschap
pij en sociale samenhang. Tegelijkertijd is onder
wijs de sleutel tot de arbeidsmarkt. 
Maar onderwijs alleen is niet voldoende. De toene
mende veelzijdigheid van de samenleving als ge
volg van individualisering vraagt om vormende ac
tiviteiten, waarin aandacht is voor tolerantie en be
trokkenheid bij de ander in de samenleving. Zowel 
voor jongeren als voor volwassenen is een aanbod 
van vormende activiteiten gewenst. 

De deelname aan het onderwijs is in de twintigste 
eeuw enorm toegenomen, en groeit nog steeds. Dat 
is winst. Maar nog steeds is de voor ons sociaal-de
mocraten wezenlijke doelstelling, 'gelijke kansen', 
onvoldoende gerealiseerd. De maatschappelijke 
ontplooiingsmogelijkheden van mensen worden 
nog steeds te veel bepaald door hun afkomst. Deze 
problematiek heeft in onze multiculturele en snel 
veranderende samenleving extra scherpe kanten ge
kregen. Het is dan ook des te meer noodzakelijk 
impulsen te geven en initiatieven te ontwikkelen 
om het onderwijs zijn eigen bijdrage te laten leve
ren aan de noodzakelijke spreiding van kennis, in
komen en macht. 
Openbaar onderwijs moet daarom toegankelijk en 
bereikbaar zijn voor iedereen. 

Naarmate onze samenleving complexer en kenni
sintensiever wordt neemt zowel het culturele als 
het economische belang van onderwijs alleen maar 
toe. De maatschappij verwacht steeds meer van het 
onderwijs. In dit verkiezingsprogramma speelt het 
onderwijs een cruciale rol bij het versterken van de 
sociale samenhang en de leefbaarheid van wijken 
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en dorpen. Tegelijkertijd moet het onderwijs inspe
len op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt . 
Steeds nieuwe vormen van onderwijs worden 
gecreëerd voor steeds meer mensen: nascholing, 
bijscholing en speciale cursussen voor mensen die 
na lange tijd willen terugkeren op de arbeids
markt. Om een stevige positie op de arbeidsmarkt 
te kunnen houden moeten werknemers de kans 
krijgen om te blijven leren. Op het werk, via scho
ling, cursussen, enzovoort. Investeren in 'employa
bility' is essentieel om werknemers de kans te ge
ven om bij te blijven. 

Dergelijke maatschappelijke aanspraken vormen 
een grote uitdaging voor ons onderwijs. Vanzelf
sprekend moeten we dan als maatschappij ook be
reid zijn om te investeren in de uitbreiding, ver
nieuwing en verbetering van dat onderwijs. 
De PvdA zal zich derhalve inzetten om de finan
ciën voor onderwijs weer op korte termijn op de in
ternationaal aanvaarde investeringsgrens van mini
maal 6 procent van het bruto binnenlands product 
te brengen. 
De PvdA vindt dat de onderwijsinstellingen en de 
professionals die daarbinnen werkzaam zijn de 
glans en de uitstraling verdienen die bij hun maat
schappelijke betekenis past. 

• 44 
Prioriteiten voor de komende kabinetsperiode 
• meer mogelijkheden tot voorschoolse opvang. 
• meer naschoolse opvang voor kinderen tot 16 

jaar 
• stapsgewijze verkleining van de groepsgrootte in 

de onderbouw van het basisonderwijs. 
• stimulering van de instroom van nieuwe leraren 

door het beroep aantrekkelijker te maken. 
• intensievere toepassing van computers en com

municatietechnologie in het onderwijs, niet al
leen om kinderen met deze technologie te leren 
omgaan, maar ook om het onderwijs zelf effectie
ver te maken. 
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• meer kansen voor meer kinderen: het bestrijden 
van achterstanden door bijvoorbeeld het uitbrei
den van de mogelijkheden om de Nederlandse 
taal te leren beheersen, meer individuele begelei
ding, tegemoetkoming in de studiekosten, het be
trekken van ouders bij de school, het emancipe
ren van kinderen met een handicap en het verlen
gen van de schooltijd voor wie dat nodig heeft. 

• extra aandacht voor de opleiding en bijscholing 
van leerkrachten. 
doorgaan en verbeteren van de basisvorming vol
gens de ingezette lijnen. Herschikking van het 
scholen bestand in de eerste fase VO , waardoor 
de basisvorming vorm krijgt in pedagogisch klei
nere gemeenschappen. 

• verruiming van de tegemoetkoming in de studie
kosten, met name voor jongeren van 16/17 jaar. 

• betere en toegankelijker beroepsopleidingen. Ie
dereen moet de mogelijkheid krijgen een start
kwalificatie te verwerven. Forse uitbreiding van 
onderwijsvormen die kunnen worden gecombi
neerd met werk. 

• invoering van zeltbeheer bij onderwijsinstellin
gen, gekoppeld aan een toetsing van hun presta
ties. 

• de bekostiging voor het schoonmaken van scho
len wordt verbeterd. 

• voor elke sector in de kunsten wordt een 'mode
rator' aangesteld, met de opdracht vernieuwende 
initiatieven te steunen. 

• meer opdrachten voor kunstenaars van de over
heid, meer stimulansen in de richting van andere 
potentiële opdrachtgevers. 

• het fonds voor Nederlandse culturele omroep
producties wordt ook opengesteld voor lokale, 
regionale en commerciële omroepen. 

• aanstellen van meer vakleerkrachten lichamelijke 
opvoeding in het onderwijs. 

• ondersteuning van het vrijwilligerskader van 
sportverenigingen op lokaal niveau door het 
scheppen van meer banen in de sport. 

• 45 
Een goede basis 
Er moet meer aandacht komen voor de ontplooi
ingskansen van kinderen in de jaren voordat ze 
naar school gaan. In die periode wordt de basis ge
legd voor hun ontwikkeling en mogelijke maat
schappelijke achterstanden later. Wij vinden dan 
ook dat al voor jonge kinderen de drempel naar 
onderwijs verlaagd moet worden. In het beleid ter 
bestrijding van onderwijs-achterstanden wordt 
meer ruimte gemaakt voor zogeheten 'voorschool
se opvang' voor kinderen die dat nodig hebben. 
Plaatsen waar op speelse wijze bijgedragen wordt 
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aan de ontwikkeling van kinderen, als aanvulling 
op wat de ouders bieden. 

Het verminderen van het aantal kinderen per klas 
op de basisschool kan bijdragen aan de effectiviteit 
van het onderwijs. Wij bepleiten dan ook een staps
gewijze verlaging van de groepsomvang in de eer
ste vier groepen. Om de gewenste kwaliteitsverbete
ring te bereiken wordt verkleining van de groepen 
gecombineerd met didactische verbeteringen, 
waardoor het onderwijs beter aansluit bij de leer
vragen en het specifieke leertype van het individue
le kind. Het verkleinen van de groepsomvang 
vraagt een extra inspanning om nieuwe leerkrach
ten te vinden. 

• 46 
Informatica op school 
De moderne informatie- en communicatietechno
logie moet worden ingebed in de dagelijkse school
praktijk. De computer schept mogelijkheden om 
kinderen zelfstandig te laten leren en werken, en 
komt daarmee tegemoet aan de verschillen tussen 
kinderen, bijvoorbeeld in leer- en werktempo. Dat 
maakt het leren leuker, opent deuren naar allerlei 
informatiebronnen, biedt verrassende en spannen
de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen. 
Daarnaast is het voor de maatschappelijke ont
plooiing van kinderen belangrijk dat ze met deze 
technologie leren omgaan. De computer is belang
rijk lesmateriaal voor de moderne school. De beno
digde kennis en vaardigheden worden opgenomen 
in de kerndoelen en eindtermen van zowel het ba
sis- als het voortgezet onderwijs. 

Scholen moeten dan wel over voldoende mogelijk
heden beschikken om de computer op zinvolle wij
ze te kunnen inzetten. Daartoe wordt een intensief 
programma opgezet om meer leerkrachten zelfvol
ledig vertrouwd te maken met de computer, en de 
mogelijkheden die computergebruik in het leerpro
ces biedt. De ontwikkeling van educatieve software 
wordt gestimuleerd. 
Het reeds bestaande programma om scholen van 
computers te voorzien wordt geïntensiveerd. 

In scholen voor voortgezet onderwijs wordt het 
voor leerlingen mogelijk zelf informatie op te zoe
ken op Internet, en via dat net te communiceren. 

• 47 
Bestrijding van achterstanden en achterstelling 
Kinderen in achterstandssituaties moeten kunnen 
rekenen op extra aandacht. Op talrijke manieren is 
en wordt getracht meer kinde!en meer kansen te 
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geven. Maatschappelijke achterstanden en achter
stelling samenhangend met afkomst en omgeving 
zijn, ondanks vele jaren van extra inspanningen, 
nog steeds niet echt verholpen. 
Deze problematiek is vergroot doordat veel leden 
van etnische groepen kampen met extra achterstan
den: migratie-effecten, lage opleiding, gebrekkige 
kennis van het Nederlands, onvoldoende oriën
tatie op de Nederlandse samenleving, vooroor
delen en discriminatie. Dit spoort ons aan tot nieu
we perspectiefrijke initiatieven en meer gerichte ac
ties. 

Beheersing van de Nederlandse taal is van groot be
lang voor integratie in de maatschappij en voor het 
verwerven van ontplooiingskansen. Zowel voor au
tochtone als voor allochtone kinderen moeten de 
basisvoorzieningen aanwezig zijn om goed Neder
lands te leren. Ook voor volwassenen moet er vol
doende aanbod zijn van cursussen Nederlands. 
Voor allochtonen (en hun kinderen) die zich een 
plaats in onze samenleving willen verwerven kie
zen wij voor het leren beheersen van de Nederland
se taal als hoogste prioriteit. 
Het moet mogelijk zijn snel een basis te leggen 
voor participatie in het reguliere onderwijs. Dat 
maakt het bestaan van wachtlijsten voor het leren 
van de Nederlandse taal des te meer onaanvaard
baar. 

Een ander middel tegen onderwijsachterstanden is 
het verlengen van de schooltijd voor leerlingen die 
dat nodig hebben. De PvdA wil hierin meer inves
teren. Gemeenten met veel achterstandskinderen 
krijgen een speciaal budget om, in overleg met de 
scholen, een plan van aanpak op te stellen dat ach
terstanden verkleint, de uitval uit het onderwijs ver
mindert, en scholen een grotere rol geeft als cen
trum van de buurt. Initiatieven in deze richting, zo
als de 'vensterscholen' , worden actief ondersteund. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben wordt de 
toegang tot het onderwijs gesteund door een forse 
verruiming van de tegemoetkoming studiekosten. 
Op die manier kan worden bevorderd dat jongeren 
van 16/17 jaar, die nu nog vaak hun schooloplei
ding afbreken, meer kansen krijgen en meer wor
den gestimuleerd om de opleiding te voltooien. 
Ook op andere manieren zal schooluitval bestreden 
moeten worden. Bijvoorbeeld door een betere leer
lingbegeleiding en het sluiten van leer/werkcontrac
ten met de betreffende jongeren. 

Ouders die onvoldoende mogelijkheden hebben 
om hun kinderen te stimuleren en te begeleiden op 
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hun leerweg, worden meer mogelijkheden gebo
den om zelf betrokken te raken bij het onderwijs 
van hun kinderen, en eventueel om zelf les te krij
gen. 

Emancipatie van kinderen met een handicap moet 
krachtig gestimuleerd worden. Zo moet in aanvul
ling op de leerplicht het leerrecht van kinderen wet
telijk worden geregeld. Ouders van kinderen met 
een handicap horen net als alle andere ouders vrij 
te zijn in de schoolkeuze voor hun kind. De extra 
middelen waarvan vastgesteld wordt dat ze nood
zakelijk zijn om gehandicapte leerlingen optimaal 
onderwijs te bieden, volgen de leerlingen naar hun 
school van keuze. 

• 48 
Investeren in leraren 
Onderwijs blijft het werk van toegewijde en goed 
opgeleide mensen. Ambities op onderwijsgebied 
kunnen alleen via hen worden gerealiseerd. Daar
om moet er extra aandacht komen voor de oplei
ding en de nascholing van leerkrachten. 

Kwaliteitsverbetering van de lerarenopleiding, de 
introductie van de 'Ieraar-in-opleiding', en een ver
plichting tot geregelde bijscholing zijn nodig. Leer
krachten krijgen de mogelijkheid om te 'sparen' 
voor een 'sabbatical period'. De bevoegdheden en 
bekwaamheden van leerkrachten worden perio
diek getoetst. De uitwerking van de aanbevelingen 
van de commissie-Van Es, gericht op de verbete
ring van de beeldvorming rond het beroep van le
raar wordt geëvalueerd en zo nodig met een tweede 
serie voorstellen aangevuld. 

Een zekere differentiatie in de salariëring van leer
krachten, waardoor taakbelasting en salaris meer 
met elkaar in overeenstemming worden gebracht, 
is gewenst. Dat biedt ook mogelijkheden om toesla
gen te verstrekken voor het werken in moeilijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld met leerlingen in 
achterstandssituaties of met leerlingen die leer
moeilijkheden ondervinden. Het aanbieden van 
(bij)scholing binnen de functie, en het verminde
ren van de lestaak van leerkrachten is te prefereren 
boven een algemene salarisverhoging. 

Een extra stimulans en extra faciliteiten worden ge
geven aan het opleiden van allochtone leerkrach
ten, die bij uitstek aan allochtone leerlingen kun
nen laten zien hoe belangrijk onderwijs is. In het 
kader van de kwaliteitsverbetering in de opleidin
gen is het invoeren van studieblokken 'onderwijs 
aan cultureel heterogene groepen' gewenst. 
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• 49 
Een leven lang leren 
Onderwijs is meer dan het voorportaal naar betaal
de arbeid, maar het is onmiskenbaar dat scholing 
steeds zwaarder telt op de arbeidsmarkt. 

Waar het niet mogelijk is achterstanden volledig 
weg te werken in het funderend onderwijs, zal een 
stelsel van leerrechten nieuwe kansen moeten bie
den. Bijvoorbeeld de mogelijkheid op latere leeftijd 
alsnog een startkwalificatie te behalen, en deel te 
nemen aan bijscholing of nascholing die ook ge
richt is op maatschappelijke participatie. Werken
den en werkzoekenden, en met name ook oudere 
werknemers, moeten een expliciet recht krijgen op 
het verwerven van een beroepsstartkwalificatie. 
Goed geschoolde werknemers zijn cruciaal voor be
drijven en voor de economie als geheel. De aan
dacht die de sociale partners geven aan de 'employ
ability' van werknemers verdient ondersteuning. 

Dit vraagt om meer investeringen in het vergroten 
van ieders mogelijkheden om een beroepsstartkwa
lificatie te behalen. Voor een ieder die een vak wil 
leren, voor alle leeftijdscategorieën, ook voor werk
zoekenden en herintreders. 
Er moet een intensieve samenwerking ontstaan tus
sen alle betrokken partijen, onderwijsinstellingen, 
het bedrijfsleven, de vakbeweging en de (gemeente
lijke oflandelijke) overheid. Deze partijen zouden 
gezamenlijk het concept van leerrechten gestalte 
moeten geven door te bevorderen dat: 
• CAO-afspraken worden gemaakt waardoor werk

nemers in werktijd alsnog een startkwalificatie 
kunnen behalen, of kunnen deelnemen aan een 
cursus Nederlands; 

• de mogelijkheden tot het combineren van leren 
en werken fors worden uitgebreid; 

• voldoende praktijkleerplaatsen beschikbaar ko
men bij de overheid en in het bedrijfsleven. 

Wat betreft dit laatste punt wordt bekeken ofhet 
schrappen van de 130% grens van het minimum
loon bij de afdrachtskorting voor het leerlingwezen 
een bijdrage kan leveren aan het beschikbaar ko
men van praktijkplaatsen. 

Docenten in het beroepsonderwijs moeten moge
lijkheden krijgen om stages te lopen in het bedrijfs
leven. Hierdoor kan de aansluiting tussen de in
houd van opleidingen en de praktijk op de werk
plek verder worden verbeterd. 

Ook het wegnemen van belemmeringen tot het vol
gen van hogere vormen van onderwijs leidt tot een 
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betere aansluiting op de arbeidsmarkt. De combina
tie van scholing met stages en vergelijkbare prak
tijkcomponenten, die in diverse onderwijstypen al 
voorkomt, moet verder ontwikkeld worden. Dat 
maakt het omgekeerd voor werknemers mogelijk 
om, ook op latere leeftijd, vanuit de werksituatie en 
met faciliteiten van de werkgever cursussen te vol
gen bij instellingen voor hoger onderwijs. 
Het aanstellen van parttime-docenten vanuit het 
beroepsveld zou gestimuleerd moeten worden. De 
docent als 'coach vanuit de praktijk' bevordert de 
integratie van leren en werken. 
Blijven leren dient ook ongeacht zijn betekenis 
voor de arbeidsmarkt en derhalve ook na het uittre
den uit de arbeidsmarkt door de landelijke en loka
le overheden te worden gestimuleerd en naar draag
kracht ondersteund. 

• 50 
Zelfbeherende scholen 
Zoals elke professionele instelling moet ook de 
school zelf verantwoordelijkheid dragen voor de ei
gen organisatie en voor de kwaliteit die wordt gele
verd. Wij willen voortgang boeken met het invoe
ren van zelfbeheer in het onderwijs. 
Zelfbeheer vergt een duidelijke verdeling van be
voegdheden tussen de verschillende betrokken par
tijen. De volgende verdeling staat ons voor ogen: 

De centrale overheid stelt vanuit haar verant
woordelijkheid voor het onderwijs normen wat 
betreft toegankelijkheid van de school, doelstel
lingen, kwaliteit van het onderwijs, en het be
schikbare budget. 

• De gemeente voert een actief lokaal onderwijsbe
leid, maakt afspraken met scholen over uitvoe
ring van de kwaliteitszorg, realisatie van kerndoe
len, verbetering van de participatie, voorkomen 
van uitval, en de rol van de school in de wijk. 

• De school zelf is verantwoordelijk voor de in
houd en de kwaliteit van het onderwijs en de ei
gen organisatie. 

• De bonden en de werkgeversorganisaties zorgen 
voor moderne arbeidsvoorwaarden in de sector. 

• Ouders en leerlingen hebben binnen bepaalde 
grenzen ruimte om de school naar hun zin in te 
richten. 
Segregatie in het onderwijs moet zo veel mogelijk 
worden voorkomen. 

Deze aanpak vereist dat de scholen specifieke doel
stellingen formuleren, en openbaar maken welke 
resultaten zij hebben geboekt. De school legt ver
antwoording af aan de hand van kengetallen betref
fende participatie, leerlinguitval, ouderbetrokken-
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heid, de uitkomsten van leerlingvolgsystemen en 
landelijke toetsen. 
Hierbij moet een breder scala aan criteria ontwik
keld worden dan tot nu toe gebruikt werd. Nader 
onderzoek moet worden ingesteld naar de voor een 
goede beoordeling van de school gewenste meetge
gevens, hun onderling gewicht en het effect dat zij 
kunnen hebben op het onderwijs. 

Scholen die onder de maat presteren moeten aller
eerst zelf aangeven op welke wijze ze de kwaliteit 
van hun werk gaan verbeteren. Bij herhaald zwak 
presteren volgen er aanwijzingen omtrent de te ne
men maatregelen. 
De afgelopen jaren zijn door schaalvergroting grote 
scholen ontstaan. Voortdurend moet gewaakt wor
den dat deze scholen individuele leerlingen tot hun 
recht laten komen. Dit vraagt terughoudendheid 
bij verdergaande schaalvergroting. 

• 51 
Hoger onderwijs 
Het hoger onderwijs heeft de afgelopen kabinetspe
riode een heroriëntatie ondergaan, waarbij onder
wijskwaliteit, studeerbaarheid en differentiatie 
voorop zijn komen te staan. Het onderwijs is meer 
studentgericht geworden. De PvdA wil dit beleid 
de komende periode doorzetten. Er zal nog veel 
moeten gebeuren om onderwijsprogramma's stu
deerbaarder te maken. De discussie over studie
duurdifferentiatie is verzand. Toch is het van be
lang een heldere afweging te maken welke studie 
verlengd en welke verkort zou moeten worden en 
hoe uitstroommogelijkheden voor studenten kun
nen worden vergroot. De samenwerking tussen het 
HBO en het WO moet worden vergroot. De uni
versiteiten hebben de afgelopen periode een nieu
we bestuursvorm gekregen. Met sommige elemen
ten daarvan was de PvdA niet zo gelukkig. In de ko
mende periode zal deze nieuwe bestuursvorm moe
ten worden geëvalueerd, waarbij met name gelet 
moet worden op efficiëntie van bestuur en de mate 
waarin studenten en het personeel kunnen meebe
slissen. 

• 52 
Studiefinanciering 
De afgelopen jaren is veel bezuinigd op studiefi
nanciering. Het oorspronkelijke stelsel bood aan 
studenten die de overheidsbijdrage niet echt nodig 
hadden teveel ruimte voor langdurige studie met 
beurs. 

Wij stellen ons open voor verbeteringen in het stel
sel en houden daarbij rekening met de eisen die nu 
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aan studeren en de financiering daarvan gesteld 
mogen worden. Daarbij streeft de PvdA ernaar een 
stelsel tot stand te brengen dat voor de langere ter
mijn vastgesteld wordt. 
Belangrijkste uitgangspunt is daarbij dat de toegan
kelijkheid tot het onderwijs gewaarborgd is. 
Hoe verdedigbaar maatregelen om studenten zui
nig om te laten springen met de 'verblijfsduur' ook 
zijn, de toegankelijkheid (bijvoorbeeld de overgang 
van MBO naar HBO en van HBO naar Universi
teit) moet gewaarborgd blijven. 

Nagegaan moet worden of de beschikbare midde
len binnen het stelsel van studiefinanciering wel 
eerlijk worden verdeeld tussen de verschillende in
komstencategorieën. Onbedoelde bijwerkingen 
van het eerst als lening verstrekken van basisbeurs 
en aanvullende beurs, de risico's die daaraan zijn 
verbonden door het opbouwen van schulden, die
nen onder ogen te worden gezien. De commissie
Hermans zal bouwstenen aandragen voor een kriti
sche doorlichting. 

De PvdA zal bij de beoordeling van de analyse van 
de commissie-Hermans naast de genoemde toegan
kelijkheid van het onderwijs, vooral aandacht ge-
ven aan: 

Een meer overzichtelijke studiekeuze door de in
voering van herkenbare tussendiploma's, door 
een opener omgang met 'stapelen'. Dit vraagt 
een bij deze 'gelede' opzet van de studie passende 
prestatiecomponent en het, als onderdeel van de 
prioriteitsstelling binnen de beschikbare midde
len, afschaffen van de 27-jarigenmaatregel. 
Een opzet die duidelijk maakt dat studeren ook 
is investeren in jezelf. Daarom moeten studenten 
- na afstuderen - een deel van de kosten zelf dra
gen, rekening houdend met hun mogelijkheden 
om kosten terug te betalen. 
Het aansporen van ouders om hun financiële ver
antwoordelijkheid te nemen gedurende de studie 
van hun kinderen door de ouderlijke bijdrage, in
dien nodig, via de fiscus te innen. 
De mogelijkheid de overheidsbijdrage aan de stu
diefinanciering vooral terecht te laten komen bij 
diegenen die ze het meest nodig hebben. Bij per 
definitie beperkte budgetten kiest de PvdA liever 
voor een hogere (aanvullende) beurs voor wie 
het echt nodig heeft, dan voor ouderonafhanke
lijkheid. 
Onderzoeken of de OV-studentenkaart op ter
mijn omgezet kan worden in een OV-trajectchip
kaart, die het hele studiejaar geldig is en voor de 
rest is aangepast aan de specifieke omstandighe
den van de student. 
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Bij verbeteringen in het stelsel kunnen zich over
gangskosten voordoen. Deze dienen over een lange
re periode dan de komende kabinetsperiode te wor
den gedragen. 

Verbeteringen in het stelsel dienen ook dienstbaar 
te worden gemaakt aan de gedachte van 'een leven 
lang leren', door opnieuw te bezien of een stelsel 
van leerrechten tot stand kan komen zodat alle jon
geren op gelijkwaardige wijze hun rechten op ont
plooiing kunnen laten gelden. 

• 53 
Kunst en cultuur 
Een belangrijk deel van de Nederlandse kunst en 
cultuur komt tot stand met behulp van overheids
subsidies. Een kleiner deel op basis van sponsoring 
door het bedrijfsleven. Ook de culturele infrastruc
tuur (bijvoorbeeld musea, schouwburgen, muziekt
heaters) die nodig is om de culturele productie on
der de aandacht van mensen te brengen wordt 
krachtig door de overheid ondersteund. Diezelfde 
overheid bemoeit zich niet met de inhoud van de 
cultuur die geproduceerd en overgedragen wordt. 
Dat is een groot goed. De keerzijde daarvan is ech
ter, dat kunst en cultuur nauwelijks onderwerp 
zijn van publiek en politiek debat. Op dat ene mo
ment na, eens in de vier jaar, dat de Raad voor Cul 
tuur haar adviezen uitbrengt. Het cultuurbeleid 
van de overheid staat te weinig ter discussie, het
geen vernieuwing en verbreding van dat beleid 
remt. 

De overheid maakt onvoldoende gebruik van haar 
mogelijkheden om de productie van kunst en cul
tuur te stimuleren. Er moeten meer opdrachtge
vers komen. Meer mensen moeten in contact ko
men met kunst en cultuur. Daarom stimuleert de 
PvdA de beoefening van kunst door amateurs. 
Daarnaast moeten culturele instellingen toeganke
lijker en klantvriendelijker worden. Meer samen
werking tussen de culturele sector en bijvoorbeeld 
het onderwijs is gewenst. In het algemeen streeft de 
PvdA naar een verbreding van het cultuurbeleid 
van de overheid, resulterend in meer dwarsverban
den met andere sectoren van de maatschappij, en 
meer internationale uitwisseling. 

Kwaliteitsverhoging, vernieuwing, verjonging 
Kunst- en cultuurbeleid is meer dan het zo even
wichtig mogelijk verdelen van geld. De overheid 
mag en moet keuzes maken die de kwaliteit en de 
vernieuwing van de cultuurproductie stimuleren. 
Naar analogie van de rijksbouwmeester kan voor 
elke sector in de kunsten een 'moderator' worden 
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aangesteld. Deze is voor een periode van twee tot 
maximaal vier jaar verantwoordelijk voor kwali
teitsverhoging, vernieuwing en verjonging op zijn 
of haar terrein. De moderator ontwikkelt een be
leid, krijgt een budget en legt over de besteding 
daarvan verantwoording af aan de minister. De 
Raad voor Cultuur adviseert de minister over de 
kwaliteit in de sector. Vervolgens beslist de minis
ter over de aanwending van overheidsgelden. De 
moderators worden, evenals de bestaande cultuur
fondsen die incidentele subsidies verstrekken, ver
plicht in het openbaar hun selectiebeleid te verde
digen. 

De mogelijkheid moet worden geopend om experi
menten en nieuwe gezelschappen subsidies voor 
twee jaar te verstrekken. 
In het huidige kunstenplan krijgen nieuwe initiatie
ven en gezelschappen ofwel voor vier jaar subsidie, 
ofwel helemaal niets. De (vaak jonge) kunstenaars 
waarvan de plannen worden afgewezen resteert 
slechts deelname aan een reeks ad-hoc projecten. 

Meer opdrachtgevers 
Slechts een gering percentage van de kunstenaars 
kan bestaan van hun werk. Dat is merkwaardig in 
een land, dat zoveel investeert in de kwaliteit van 
infrastructuur, woningen en bedrijfsgebouwen en 
de stedelijke omgeving. Bij de inrichting van Ne
derland moet meer ruimte worden gereserveerd 
voor de inbreng van beeldend kunstenaars, vorm
gevers en landschapsarchitecten. Dit soort investe
ringen en andere investeringen in kunst, cultuur en 
cultuurbehoud verdiepen en verbreden het investe
ringsprogramma. 
De overheid treedt daartoe zelf actief op als op
drachtgever, en bevordert dat ook andere partijen 
investeren in culturele kwaliteit. 

• 54 
Stimulering van de vraag 
De overheid financiert een belangrijk deel van de 
productie van kunst en cultuur, en de bijbehorende 
infrastructuur. Daarvan wordt nog altijd door een 
te klein deel van de bevolking genoten. 

Om te beginnen kan de toegankelijkheid van cultu
rele instellingen (zoals monumenten, musea, biblio
theken en archieven) verbeteren. Met name door 
openstelling op zondagen, en het instellen van da
gen waarop geen entree hoeft te worden betaald. 
Meer laagdrempelige initiatieven, die mensen op 
een vanzelfsprekende manier in contact brengen 
met kunst en cultuur, zoals monumenten-wande-
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bod kan ontstaan voor een zo breed mogelijk pu
bliek. 
Vanuit een centraal geleide organisatie zorgen de 
verschillende omroepen met hun kwaliteit voor de 
invulling van het programma-aanbod over de be
staande radio- en televisiezenders. De marktstruc
tuur moet zodanig zijn, dat ze kwaliteit uitlokt. 

• 56 
Sport 
Sport en sportverenigingen hebben een grote maat
schappelijke betekenis. Onder andere voor de ge
zondheid en ontplooiing van mensen, de econo
mie, de werkgelegenheid en het bevorderen van 
participatie, voor de sociale samenhang en natuur
lijk voor ontspanning. 

Tegelijkertijd neemt de ruimte voor sport af. Op 
straat en in de buurt wordt de ruimte voor sport 
betwist door het verkeer, worden sportvoorzienin
gen naar de rand van de stad gedrongen, en wordt 
de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de voor
zieningen met name voor achterstandsgroepen 
problematisch. Sport moet bovendien concurreren 
met een groeiend aanbod aan passieve recreatievor
men, hetgeen leidt tot een afname van sportactivi
teiten bij volwassenen en de opgroeiende jeugd. 

De PvdA pleit voor een drietal initiatieven om de 
positie van de sport te verbeteren. Op de eerste 
plaats het verbeteren van het bewegingsonderwijs 
in basis- en voortgezet onderwijs. Aanstelling van 
vakleerkrachten heeft daarbij prioriteit. Scholen 
moeten daarnaast meer samenwerking aangaan 
met sportverenigingen. 

In de tweede plaats moet het vrijwilligerskader van 
de sportverenigingen op lokaal niveau (de 'sportin
frastructuur ' ) ondersteund worden. Een beperkte 
professionalisering daarvan kan zowel de bestuur
lijke organisatie als het sporttechnisch presteren 
verbeteren. Hierbij gaat het om Melkert-banen en 
ook om het versterken van het midden- en hoger 
kader van de sportverenigingen, onder meer door 
het ontwikkelen van een uitgebreid netwerk van 
vrijwilligers-coördinatoren dat de vrijwilligers in 
de verenigingen kan ondersteunen. 

Tenslotte het organiseren van speciale projecten 
gericht op het versterken van de breedtesport, in 
het bijzonder gericht op gehandicapten en jonge
ren. En versterking van de sportmogelijkheden in 
probleemwijken en voor kansarme jongeren. 
Door de kosten zo laag mogelijk te houden met be-
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hulp van bijvoorbeeld stadspassen, kan de deelna
me aan sportactiviteiten vergroot worden. 
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• 57 
Vergeleken met andere Europese landen staat onze 
gezondheidszorg als goed en goedkoop bekend. 
Dat zou een ieder tot tevredenheid moeten stem
men. Maar in de dagelijkse zorgverlening worden 
door zowel patiënten als hulpverleners knelpunten 
ervaren. 

Steeds meer ouderen en chronisch zieken zijn van 
zorg afhankelijk. Omdat ze thuis hulp nodig heb
ben, of omdat ze intensief verzorgd of verpleegd 
moeten worden, bijvoorbeeld na een ziekenhuisop
name. Hoe zit het met de afstemming van al die 
zorg? Met name oudere patiënten ervaren dat het 
steeds moeilijker is daarin een weg te vinden. Zij 
ervaren afhankelijkheid van anonieme instanties, 
steeds meer bureaucratie en regeltjes, minder aan
dacht, minder tijd. Ze merken dat ze steeds weer 
hetzelfde verhaal moeten vertellen, en weinig infor
matie krijgen over wie wat voor zorg op welk mo
ment kan leveren. Daarbij lopen hun kosten vaak 
hoog op. 
De sociaal-economische verschillen in de gezond
heidszorg en het onder druk staan van de informe
le zorg blijven verontrustend. 

Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen 
worden steeds hogere eisen gesteld aan de gezond
heidszorg. Doordat mensen steeds ouder worden 
neemt de vraag naar zorg toe. Daarnaast zijn er 
steeds meer medische mogelijkheden. Dat dwingt 
steeds opnieuw tot afwegingen of alles wat tech
nisch kan ook zou moeten. 

De kosten van de gezondheidszorg stijgen voortdu
rend, zowel door de toenemende vraag naar zorg, 
als door het in gebruik nemen van kostbare nieuwe 
technologie en het stijgen van de arbeidskosten in 
deze arbeidsintensieve sector. Zorg is immers men
senwerk. De zorginstellingen en de overheid reage
ren hierop met steeds nieuwe maatregelen om de 
kosten van de gezondheidszorg beheersbaar te hou-
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den, zoals schaalvergrotingen, fusies, voortdurend 
aanpassen van het Ziekenfondspakket, eigen bij
dragen en verlaging van de medicijnprijs. 

Sommige van deze maatregelen zijn effectief en ge
rechtvaardigd. Zo zijn in de afgelopen kabinetspe
riode goede veranderingen in gang gezet wat be
treft de kosten van medische specialistische hulp 
en de prijsvorming van geneesmiddelen. 
Andere maatregelen, zoals het verwijderen van de
len van de tandzorg en fysiotherapie uit het zieken
fondspakket, het invoeren van eigen bijdragen, de 
invoering van marktwerking in de thuiszorg, heb
ben echter bijgedragen aan het ontstaan van knel
punten en verslechteringen in de zorg. 

Patiënten willen een goede gezondheidszorg. Pa
tiënten willen bovendien weten welke rechten ze 
hebben, waar ze zorg kunnen verkrijgen, en tegen 
welke prijs. Deze zorgvraag van de patiënt moet de 
basis zijn voor de organisatie en de financiering 
van de gezondheidszorg. Het gaat erom vanuit pa
tiëntenbelangen te komen tot een kwalitatief bete
re en doelmatiger zorg, en niet vanuit de belangen 
van de zorginstellingen en beroepsgroepen. 
De belangen van diegenen die zorg nodig hebben 
zullen expliciet gedefinieerd moeten worden. Te
vens wordt de ontwikkeling van consumentenorga
nisaties in de zorg gestimuleerd. 

Extra budget voor zorginstellingen kan niet los 
worden gezien van het centraal stellen van de zorg
vraag. Het gaat om een combinatie van doelmatig
heid, kwaliteitsverbetering en een gedifferentieerd 
zorgaanbod, waarbij 'zorg op maat' gegarandeerd 
wordt. 
Pas dan is het verantwoord om de wachtlijsten in 
de gehandicaptenzorg voor een groot deel weg te 
werken, om de thuiszorg reëel te laten uitbreiden, 
om de beddencapaciteit in verzorgingshuizen te la
ten groeien, om ziekenhuizen zonder wachtlijsten 
te belonen ten opzichte van ziekenhuizen met 
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wachtlijsten, om de capaciteit voor dagopvang en 
dagbehandeling in de ouderenzorg te verdubbelen 
en om, niet in de laatste plaats, vele duizenden ex
tra handen aan het bed - vooral in de ouderenzorg 
- mogelijk te maken. 

Een stijging van de budgetten voor volksgezond
heid is onontkoombaar, alleen al door de vergrij
zing en de nieuwe medische ontwikkelingen. Onze 
inzet is om die stijging evenwichtig en verant
woord te laten verlopen, en tegelijkertijd te komen 
tot cruciale verbeteringen in de zorgverlening aan 
patiënten door uitbreiding van het aantal arbeids
plaatsen in verpleging en verzorging, het terugdrin
gen van wachtlijsten, en regionalisering van het ge
zondheidszorgstelsel. Daarbij is van belang dat het 
extra geld zoveel mogelijk wordt ingezet waar het 
echt nodig is, dus niet voor uitbreiding van ma
nagement en overhead, maar voor de directe zorg
verlening aan de patiënt. 

• 58 Prioriteiten voor de komende kabinetsperiode 
'meer handen aan het bed': kwaliteitsverbetering 
van de zorg door uitbreiding van het aantal ba
nen in verpleging en verzorging met 30.000 in de 
komende vier jaar. 
wachtlijsten en wachttijden moeten worden te
ruggebracht tot verantwoorde normen door de 
inzet van extra personeel, en door de inrichting 
en organisatie van de zorg te veranderen. 
uitbreiding van de Ziekenfondswet, zodat de ba
sis wordt gelegd voor een sociale verzekering 
voor ziektekosten, te financieren met inkomens
afhankelijke premies zonder eigen bijdrage. 
uitbreiding van de thuiszorg en de beddencapaci
teit in verzorgingshuizen en verpleegtehuizen. 
uitbreiding van de capaciteit voor dagopvang en 
dagbehandeling in de ouderenzorg. 
betere aansluiting van het zorgaanbod bij de 
vraag van patiënten door een meer regionale or
ganisatie van de gezondheidszorg en de zieken
fondsen. 

• maatregelen die het kostenbewustzijn en een 
doelmatig beheer in de sector bevorderen. 
beter zicht op de kwaliteit van de zorg door open
bare verantwoording van de prestaties die instel
lingen in de gezondheidszorg leveren 

• de ondersteuning van cliënten- en patiëntenorga
nisaties. 

• terugdringen van sociaal-economische gezond
heidsverschillen door specifiek beleid en preven
tie, waarbij intensief wordt samengewerkt door 
de betrokken ministeries. 
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• uitbreiding van de capaciteit voor dagbesteding 
gehandicapten. 

• 59 Meer handen aan het bed 
De werkdruk in de verzorging en verpleging moet 
omlaag, zodat kwaliteit en patiëntvriendelijkheid 
worden verhoogd en het ziekteverzuim wordt te
ruggedrongen. Wij bepleiten een merkbare uitbrei
ding van het personeelsbestand in de sector: 30.000 
banen extra in vier jaar tijd, voor een breed scala 
aan functies. 
De directe patiëntenzorg moet daarbij prioriteit 
krijgen, in het bijzonder de ouderenzorg, de gehan
dicaptenzorg en de zorg voor langdurig psychia
trisch patiënten. 
Deze uitbreiding van het personeelsbestand is cru
ciaal voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
zorg. Dat vereist wel de inzet van mensen met des
kundigheden die aansluiten op de zorgvraag. 

Het zal een grote inspanning vergen om in korte 
tijd tienduizenden geschoolde werknemers extra 
bij de instellingen aan de slag te krijgen. Waar no
dig zal aanpassing van arbeidsvoorwaarden hier
aan ondersteuning moeten bieden. Vooral met het 
oog op betere spreiding van de werkdruk. Ook 
voor de personeelsvoorziening in de toekomst is 
het van belang dat verplegende en verzorgende be
roepen aantrekkelijker worden, en de maatschappe
lijke waardering krijgen die zij verdienen. 
Een herwaardering van verzorgende en verplegende 
beroepen is noodzakelijk. 
De mogelijkheid voor ouderen en chronisch zieken 
om zelfstandig te blijven wonen staat of valt met 
de beschikbaarheid van informele hulp vanuit de 
directe omgeving. Door allerlei maatschappelijke 
ontwikkelingen komt deze informele hulpverle
ning echter steeds meer onder druk te staan. Daar
om dient de ondersteuning van de informele zorg
verlening nadrukkelijke aandacht te krijgen. 

• 60 Wachtlijsten 
Naast een betere organisatie van de uitvoering is 
het vooral nodig te investeren in toegankelijkheid 
en kwaliteit van de zorg. Er wordt een actief beleid 
gevoerd ter bekorting van wachtlijsten en wachttij
den. Dit zowel door de inzet van extra personeel, 
als door organisatorische maatregelen. 
Er worden normen opgesteld voor de medisch ac
ceptabele lengte van wachttijden. Daarbij hoort de 
garantie dat niemand op werkelijk noodzakelijke 
zorg langer hoeft te wachten dan die vastgestelde 
duur. Dreigt de medisch accep~abele wachttijd te 
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worden overschreden, dan worden terstond maat
regelen genomen. 

Zorginstellingen worden gestimuleerd tot het voe
ren van een actief anti-wachtlijstbeleid. In de bud
getten van instellingen worden daartoe premies in
gebouwd, om goede prestaties te belonen. 
Door betere benutting van bestaande voorziening 
en apparatuur (bijvoorbeeld door een langere 
openstelling van poliklinieken) in combinatie met 
de inzet van extra mensen kunnen wachtlijsten 
worden teruggedrongen. 
Het wegwerken van wachtlijsten is niet gediend 
met voorrang voor werkgevers en hun personeel. 
De wachtlijsten moeten voor iedereen worden te
ruggedrongen. 

• 61 
Naar een sociale verzekering voor ziektekosten 
Compartimentering en gescheiden financierings
stromen (AWBZ, ZFW, particulier, WTZ, IZA 
voor ambtenaren) kunnen een onnodige complexi
teit veroorzaken. De PvdA vindt dat het geld zoveel 
mogelijk de patiënt moet volgen, in plaats van het 
toe te kennen aan instituties. Stapsgewijs moet 
daarom de weg van het gezonde verstand worden 
gevolgd en dient aansluiting te worden gezocht bij 
de praktijk van de gezondheidszorg. 

Particuliere verzekeraars moeten ten aanzien van 
acceptatieplicht, premiebreedte en de omvang van 
het pakket aan dezelfde eisen voldoen als zieken
fondsen. Vervolgens wordt de werking van de Zie
kenfondswet uitgebreid. Zo ontstaat de mogelijk
heid om uiteindelijk te komen tot een sociale verze
kering voor gepaste zorg voor iedereen. Wij stellen 
voor dat deze wordt gefinancierd door inkomensaf
hankelijke premies met meer schijven. Een zorg die 
toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd, 
blijft zonder deze solidariteit onhaalbaar. 
Mensen die niet verzekerd (kunnen) zijn, zoals 
daklozen en illegalen, moeten, zeker in noodgeval
len, ook aanspraak kunnen maken op gezondheids
zorg. 

Er moet worden onderzocht welke mogelijkheden 
er zijn om ambtenaren en vervolgens kleine zelf
standigen, WTZ-verzekerden en vrijwillige toetre
ders onder te brengen in het ziekenfonds. Het ka
rakter van de Ziekenfondswet verandert daarmee. 
Door middel van een geleidelijke verhoging van de 
inkomensgrens en rijksbijdragen kunnen draagvlak 
en doelmatigheid van de organisatie van de zorg 
verder worden versterkt. Dat is voor alle ouderen 
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en chronisch zieken, zowel nu als in de toekomst, 
van onschatbare waarde. 

• 62 
Regionale organisatie 
De organisatie van zowel de cure-sector (medische 
voorzieningen) als de care-sector (verzorging) 
dient bij voorkeur regionaal te zijn. In regiovisies, 
op te stellen in gezamenlijk overleg door zorgaan
bieders, zorgvragers, ziektekostenverzekeraars, ge
meenten en provincies, dienen vraag en aanbod 
van zorg en de knelpunten daarin in beeld ge
bracht te worden en vertaald te worden in een plan 
van aanpak. De regie bij de totstandkoming en 
voor het vaststellen van de regiovisies ligt bij de 
provincies en vier grote steden. Dit sluit aan bij de 
belangen van de patiënt en de huidige organisatie 
van een deel van de zorgsector. De care-sector raakt 
steeds meer regionaal georganiseerd. De wet- en re
gelgeving, die daarbij past wordt uitgevoerd door 
zogenaamde zorgkantoren. Zij organiseren, bin
nen het kader van de regiovisie, de zorg voor alle 
inwoners van de regio. 

De budgetten, die nu aan de instellingen in de 
AWBZ worden gegarandeerd, worden samenge
voegd tot regiobudgetten per sector van zorg, die 
op basis van de regiovisie door de zorgkantoren 
worden beheerd en verdeeld. 

Deze opzet vraagt om onafhankelijk toezicht. In de 
wet worden gestandaardiseerde voorwaarden voor 
de informatievoorziening in de zorgsector opgeno
men. Het betreft hier ook informatie over en aan 
de patiënt. Informatie over collectieve contracten 
of afspraken over tegemoetkomingen aan werkne
mers dienen transparant gemaakt te worden. Te
vens komt er een instantie die de verzekeraars op 
kwaliteitseisen kan controleren met het oog op 
'goed verzekeraarschap'. De invloed van patiënten 
en patiëntenverenigingen op het beleid van instel
lingen en verzekeraars moet worden versterkt. 
Ziektekostenverzekeraars zullen naast het beheer 
van middelen meer oog moeten hebben voor en 
meer energie moeten steken in de kwaliteit en de 
effecten van zorg en behandeling. Tevens moeten 
de ziektekostenverzekeraars meer aandacht beste
den aan het stimuleren van preventieve maatrege
len. Op de lange termijn is dat van belang zowel 
voor de verzekerde als voor de verzekeraar. 

• 63 
Gepaste zorg 
Om de noodzakelijke zorg voor een ieder toeganke
lijk, betaalbaar en goed van kwaliteit te houden, 
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dienen zowel de hulpverlener als de patiënt een ge
past gebruik te maken van de gezondheidszorg. De 
huidige verstrekkingen in het Ziekenfondspakket 
blijven beschikbaar, mits de toepassing medisch ge
zien nodig is. Iedereen kan aanspraak maken op 
vergoeding van deze verstrekking wanneer hiervoor 
een medische indicatie aanwezig is. 

De verzekeraars worden aangemoedigd om teza
men met de zorgaanbieders, patiëntenverenigin
gen en de overheid het gepast gebruik van de ge
zondheidszorg te bevorderen, en de mogelijkheden 
te onderzoeken om een polis voor gepaste zorg te 
ontwerpen. Gepaste zorg is ook samenhang organi
seren tussen verschillende zorgvormen. Dit dient te 
worden beloond. 
Waar de bestaande wet- en regelgeving goede ini
tiatieven vanuit de praktijk van de gezondheids
zorg belemmert, wordt ze aangepast c.q. opgehe
ven. 

Het bieden van gepaste zorg volgens richtlijnen en 
protocollen, die beschrijven wat - volgens de laat
ste stand van de medische wetenschap - de meest 
effectieve en gangbare behandeling is, kan tot be
sparingen leiden. Deze besparingen moeten terug
vloeien naar de instellingen en beroepsbeoefena
ren (buiten de inkomenssfeer) ter verbetering van 
de kwaliteit van hun inspanningen. Integratie van 
de specialist in de ziekenhuisorganisatie en afschaf
fing van het systeem van vergoedingen per verrich
ting zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. 

De verzekerde heeft aanspraak op gepaste zorg, 
niet meer en niet minder. Alleen op deze wijze kan 
invulling worden gegeven aan een sociale verzeke
ring. Eigen bijdragen in de Ziekenfondswet naast 
de premiebetaling passen hier niet in. 
Los daarvan zullen overgebleven eigen bijdragen 
via een systeem van centrale inning, met daaraan 
gekoppeld een inkomensafhankelijk maximum, ge
heven worden. Voor de overige zorg kan men zich 
op eigen kosten individueel verzekeren. 
Chronisch zieken betalen een hoge prijs voor hun 
permanente zorg. Gepaste zorg brengt ook de be
reidheid tot een hogere tegemoetkoming aan hun 
extra kosten mee. 

• 64 
Openbare verantwoording 
De aanbieders van zorg moeten jaarlijks verant
woording afleggen aan de overheid door de kenge
tallen van de zorgverlening (aantal bedden, opera
ties, ligduur, voorgeschreven medicijnen en hulp
middelen, enzovoort) en het bedrijfsproces (in-
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koop van apparatuur en meubilair, voeding, lin
nengoed, etcetera) te overleggen en openbaar te 
maken. Het uiteindelijk doel van deze 'benchmar
king' is het verbeteren van de prestaties: het leve
ren van gepaste zorg. Alle informatie dient open
baar te zijn en jaarlijks door de overheid gepubli
ceerd te worden. Het doorzichtig maken van de 
zorgmarkt is gezien de aard van de informatie een 
publieke taak. Wetgeving op dit gebied is vereist. 
De openbare verantwoording en controle dient 
zich ook uit te strekken tot de zorgverzekeraars. 

Wanneer ondermaatse prestaties worden geleverd 
moet het uiteindelijk mogelijk zijn dat de behande
lingsovereenkomst met de hulpverlener wordt 
beëindigd, en de zorgconcessie aan het manage
ment van de instelling ingetrokken. 

• 65 
Marktwerking in de zorg 
Wanneer de aanspraken op zorg goed geregeld 
zijn kan marktwerking een bijdrage leveren aan de 
doelmatigheid van de sector. Tussen zorgverzeke
raars en zorgaanbieders moet, binnen het kader 
van de regiovisie, een echte onderhandelingssitua
tie kunnen ontstaan. Budgettering en standaardise
ring kunnen prikkelen tot een betere verhouding 
van kosten en baten. Er kan nog veel doelmatig
heidswinst worden geboekt op het gebied van ge
neesmiddelen en hulpmiddelen, en bij de interne 
bedrijfsvoering van zorginstellingen. Aanbeste
ding, uitbesteding en standaardisatie, kortom: be
leid gericht op een zuinig beheer van gemeen
schapsgelden moet gemeengoed worden. 
Marktwerking in de gezondheidszorg mag alleen 
als dit ten goede komt van de kwaliteit van de ge
zondheidszorg en mag nooit ten koste gaan van de 
toegankelijkheid. 

De zorgsector zelf moet belang krijgen bij een gro
tere doelmatigheid. Goede prestaties op dit gebied 
dienen beloond te worden. Dat houdt de hulpverle
ners alert en stimuleert ze tot kostenbewust en 
doelmatig handelen. Uit de besparingen die dat op
levert kan de kwaliteitsgroei mede worden betaald. 
De doelen, normen, en prestaties van de zorgsector 
dienen aan alle betrokkenen (de patiënt, de hulp
verlener, de zorginstelling, de verzekeraar, de In
spectie en de overheid) bekend te zijn. Zo worden 
zorgaanbieders gestimuleerd tot goede prestaties. 

De care- en de cure-sector vragen elk een eigen aan
pak. Wat betreft medicijnen en medische hulpmid
delen lijkt volledig vrije mededinging onder prijs
plafonds geëigend. Dus in plaat,s van de recepten-
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vergoeding voor apothekers een systeem waarbij 
inkomen en dekking van de praktijkkosten uit de 
handelsmarges verkregen kan worden. Andere sec
toren (in de care) lenen zich meer voor het regel
matig aanbesteden van de jaarlijkse productie. 

• 66 
Thuiszorg 
Thuiszorg moet zich kenmerken door de mogelijk
heid flexibel in te spelen op de wensen van cliënten. 
Al te starre budgettering, standaardisering en een te 
ver doorgevoerde specialisatie in hulpvormen pas
sen niet bij verzorging in de thuissituatie. Meer tijd 
om flexibel op situatie in te spelen en beter afge
stemde zorgplannen (met als basis indicatiestellin
gen op maat) zijn daarbij gewenst. Garanties voor 
de kwaliteit van zorg en arbeid dienen beter te wor
den vastgelegd. Aandacht voor opleiding en moge
lijkheden tot bij- en nascholing verdienen extra 
aandacht. 

Ouderenzorg 
Een bijzondere prioriteit voor de komende periode 
is een betere organisatie van de ouderenzorg: van 
thuiszorg tot verpleeghuis is een geschakeerd aan
bod nodig om zorg op maat te kunnen leveren. Dat 
aanbod moet rekening houden met de wensen van 
ouderen met verschillende culturele achtergron
den. 

Regionale organisaties met een integraal budget 
vormen het kader waarbinnen het beleid op dit 
terrein wordt vormgegeven. Daarbij vraagt zowel 
capaciteit als kwaliteit de nodige aandacht. De 
zorg voor ouderen, gehandicapten en de GGZ blij
ven ondergebracht in de AWBZ. Wij streven naar 
één integrale aanspraak en één financieringsrege
ling. De gemeenten zorgen ervoor dat mensen zich 
kunnen melden voor ondersteuning bij wonen en 
zorg. 

De erkenning en toelating van instellingen wordt 
op landelijke en regionale basis geregeld, waarbij 
de te leveren kwaliteit en de spreiding van voorzie
ningen voorop staan. Aan de erkende en toegelaten 
instellingen worden per periode concessies ver
leend, zodat prijs en kwaliteit steeds kritisch kun
nen worden bezien. Dit maakt het verantwoord ou
derenzorg en thuiszorg meer financiële ruimte te 
geven, in aansluiting op de groeiende behoefte van 
ouderen om zelfstandig te blijven wonen. 

• 67 
Gehandicapten 
De positie van gehandicapten in onze samenleving 
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moet verbeteren. Wonen, werken, deelname aan 
het maatschappelijk leven zijn voor mensen met 
beperkingen geen vanzelfsprekende zaken. De ver
anderde kijk op gehandicapte mensen moet tot uit
drukking komen in middelen en beleid. Zelfbe
schikkingsrecht en volwaardige participatie moe
ten hierbij uitgangspunt zijn. De regelgeving dient 
hiermee te corresponderen, uitgaande van de ge
dachte: 'gewoon waar kan, speciaal waar moet'. In 
de komende jaren zal op diverse deelterreinen anti
discriminatiewetgeving moeten worden ontwik
keld. Onderzocht zal worden in hoeverre een ver
breding van het persoonsgebonden budget in de 
richting van een 'integratietegemoetkoming' wen
selijk en haalbaar is. 
Door een gerichte regionale aanpak worden wacht
lijsten voor kleinschalige woonvoorzieningen en 
dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten 
aangepakt. De financieringssystematiek van de ge
handicaptenzorg wordt afgestemd op de zwaarte 
van de benodigde zorg. 
De meerkosten van het dagelijks leven als gevolg 
van een chronische ziekte of handicap kunnen 
flink oplopen. Daarom zal onderzocht worden of 
een 'integratietegemoetkoming' hiervoor een op
lossing kan bieden. 

• 68 
Preventie 
Een rapport van het Rijksinstituut voor Volksge
zondheid en Milieu laat zien dat sociaal zwakkeren 
relatief ongezonder zijn dan gemiddeld. Het gaat 
dan om zowel de fysieke als de geestelijke gezond
heid. Inwoners van achterstandsbuurten gaan va
ker gebukt onder psychosociale klachten. Dit 
vraagt om een specifiek en preventief beleid. 
Ook maatregelen buiten de sfeer van de volksge
zondheid (zoals aanleg van infrastructuur en wo
ningbouw) moeten getoetst worden op hun effec
ten voor de gezondheid. Er komen extra middelen 
beschikbaar voor multiculturele projecten voor ge
zondheidsvoorlichting en opvoedingsondersteu
ning. Hierbij is nadrukkelijk ook een taak wegge
legd voor de lagere overheden. 
De gevolgen van het beleid voor de verdeling van 
gezondheid in de samenleving en dan met name 
voor die groepen mensen die er het minst gunstig 
aan toe zijn, dient daarbij zeer zwaar te wegen. 

De economische waarde van de zorg, die ziektever
zuim en arbeidsongeschiktheid voorkomt, ver
dient meer aandacht. Voorop staat het verbeteren 
van de samenwerking tussen curatieve artsen en 
arbo-artsen, en meer aandacht voor verbetering 
van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast zijn 
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sterkere prikkels nodig om de arbeidsmarktpositie 
van chronisch zieken en gehandicapten te verbete
ren. 

• 69 
Medisch-ethische kwesties 
Medisch-technologische ontwikkelingen (zoals 
nieuwe voortplantingstechnieken, prenatale dia
gnostiek) kunnen bijdragen aan het bevorderen 
van de volksgezondheid en aan het vergroten van 
de keuzevrijheid en daarmee het welzijn van men
sen. Deze medaille heeft echter een keerzijde. Zo is 
het scheppen van méér keuzevrijheid niet op voor
hand altijd ethisch verantwoord. Daarnaast gaat le
vensverlenging niet altijd gepaard met verbetering 
van de kwaliteit van het leven. 

In dat licht wordt ook de vraag naar euthanasie en 
hulp bij zelfdoding, beide op uitdrukkelijk en wel
overwogen verzoek van de patiënt, beoordeeld. Bij 
het beëindigen van levens van 'wilsonbekwamen' 
is er geen sprake van zelfbeschikkingsrecht. Uiter
ste terughoudendheid zal hierbij geboden blijven, 
uiteraard met respectering van de regeling die be
trokkene zelf heeft vastgelegd ten tijde dat voor 
hem of haar nog geen sprake was van wilsonbe
kwaamheid. 

Bij de beoordeling of nieuwe voortplantingstech
nieken ethisch aanvaardbaar zijn, zijn de belangen 
van zowel de moeder als het kind richtinggevend. 
Commercieel handelen op dit gebied (zoals in het 
geval van draagmoederschap voorkomt) blijft ver
boden. Dit laatste geldt ook ten aanzien van or
gaan- en bloeddonatie, en medisch-wetenschappe
lijk onderzoek met mensen. De solidariteitsgedach
te dient daarbij uitgangspunt te zijn en te blijven. 

De mogelijkheid om, onder andere door middel 
van erfelijkheidsonderzoek, méér medische infor
matie over mensen te verkrijgen kan leiden tot aan
tasting van hun privacy en tot onverzekerbaarheid. 
Voor de PvdA weegt het belang van de (potentiële) 
patiënt zwaar. Bij de beoordeling van de vraag of 
hetgeen medisch wenselijk is ook ethisch aanvaard
baar en juridisch (ook internationaal gezien) moge
lijk is, dienen waarden als het zelfbeschikkings
recht van mensen, respect voor en bescherming 
van het menselijk leven, de lichamelijke integriteit 
en de persoonlijke levenssfeer, zorgvuldig tegen el
kaar te worden afgewogen. 

170 

___ -=0- _ , Ot l' 

PvdA: 69 



VI Veiligheid, leefbaarheid, 
wonen 

• 70 
Veiligheid is een eerste levensbehoefte. Ieder mens 
wil zonder vrees in de eigen omgeving kunnen le
ven, werken en wonen, zonder gevoel van gevaar 
deel kunnen uitmaken van de sociale gemeen
schap, en zich beschermd weten door politie en jus
titie wanneer dat nodig is. 

Sommige soorten criminaliteit in ons land zijn op 
de terugtocht, onder andere door uitbreiding van 
het aantal toezichthouders op straat. Het aantal ge
vallen van diefstal en andere 'vermogenscriminali
teit' in de grote steden daalt de laatste jaren sterk. 
Een vooruitgang die niet mag worden onderschat, 
ook omdat ze laat zien dat we wel degelijk iets kun
nen ondernemen tegen onveiligheid en criminali
teit. 

Aan de andere kant manifesteren bepaalde vormen 
van georganiseerde criminaliteit zich harder en 
openlijker dan ooit tevoren. En het aantal gevallen 
van ernstige geweldscriminaliteit vertoont een 
zorgwekkende toename. 
Zeer schokkende delicten zijn dat soms, zoals de re
cente gevallen waarin mensen op straat werden 
doodgeslagen omdat ze een kritische opmerking 
maakten over asociaal gedrag van anderen. Zulke 
gevallen geven de burger het knagende gevoel dat 
de balans tussen individu en samenleving dreigt 
door te slaan in de richting van een anti-maat
schappelijk individualisme, dat de drempel voor 
het gebruiken van geweld onaanvaardbaar is ver
laagd. 

Wij willen Nederland veiliger maken door een 
combinatie van maatregelen. 
Voorwaarde voor een goed veiligheidsbeleid is een 
goed sociaal beleid en het verhogen van de sociale 
cohesie. Onder meer door het simpelweg opruimen 
van straten en wijken, waarbij de betrokkenheid en 
inzet van bewoners voorwaarde is. Het creëren van 
werkgelegenheid in de wijk zal de wijkgebonden 
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identiteit bevorderen en de buurtbevolking actie
ver maken. 
Veranderingen in de organisatie van politie en jus
titie maken het mogelijk de veiligheid concreet te 
verbeteren waar mensen wonen: in stadswijken en 
dorpen. Door de aanwezigheid van politie en justi
tie in de wijken kan sneller worden gereageerd op 
asociaal en crimineel gedrag, en meer worden on
dernomen om dat gedrag te voorkomen. Concreet 
betekent dat: beter bereikbare posten van politie 
en toezichthouders, de aanwezigheid van (hulp-)
officieren van justitie in de wijken, en een alert be
leid van gemeentes om - in coördinatie met de poli
tie - verloedering en criminali teit tegen te gaan. 
Goede hulp aan slachtoffers, en (schade-)bemidde
ling tussen slachtoffer en dader vormen een onmis
baar onderdeel hiervan. De politie en het justitiële 
apparaat moeten bovendien effectiever gaan wer
ken. Dat vereist extra investeringen in materieel en 
menskracht om knelpunten (zoals de achterstan
den in de behandeling van strafzaken) aan te pak
ken. 

Er moet meer aandacht worden besteed aan de pre
ventie van criminaliteit, vooral aan het voorkomen 
van crimineel en asociaal gedrag door jongeren. 
Dat vereist allereerst goede vooruitzichten en kan
sen voor jongeren. En daarnaast concrete hulpver
lening aan jongeren en verbeteringen in het onder
wijs, maar meer in het algemeen ook maatregelen 
die de sociale cohesie van wijken en dorpen verster
ken. 

Het 'heel houden' van de samenhang in steden en 
dorpen is cruciaal om een leefbare en veilige 
woonomgeving te scheppen en te behouden. De 
overheid, en de maatschappij als geheel, moet be
reid zijn te investeren in het beheer van de gebouw
de omgeving, in de kwaliteitsverbetering van het 
bestaande en het tegengaan van verval. Het huis
vestingsbeleid past uitdrukkelijk in dit kader. Net 
als ruimtelijke inrichting, architectuur, openbare 
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voorzieningen, recreatiegelegenheid en cultuurbe
leid. De beslissingen die daarover worden geno
men vertalen zich vroeger of later in leefbaarheid 
of verloedering, in veiligheid of criminaliteit. Bij 
de vormgeving van dit beleid moet veel meer aan
sluiting worden gezocht bij de beleving en wensen 
van de burger zelf. Die is immers de grootste des
kundige op het gebied van leefbaarheid. 

• 71 
Prioriteiten voor de komende kabinetsperiode 
• de politie wordt beter bereikbaar voor de bevol

king door de instelling van wijkbureaus in de ste
den. In het landelijk gebied komt een netwerk 
van politieposten, waarbij wordt gestreefd naar 
minimaal een post per gemeente. 

• de vele soorten toezichthouders worden samen
gebracht in één organisatie. 

• 'Justitie' komt in de buurt: in elke buurt is een 
(hulp- )officier van justitie beschikbaar aan wie 
'kleine criminaliteit' onmiddellijk kan worden 
voorgelegd. 

• criminelen worden sneller met een straf gecon
fronteerd. De doorlooptijd van strafzaken wordt 
verkort. 

• knelpunten in de bemensing van het justitieel ap
paraat worden aangepakt en een 'ketenbenade
ring' ingevoerd. 

• meer aandacht voor alternatieve straffen bij da
ders die geen geweld hebben gebruikt; 'heenzen
dingen' na ernstige delicten worden voorkomen. 

• er komt meer geld beschikbaar voor gemeente
lijk jeugdbeleid en beleid ter preventie van jeugd
criminaliteit 

• wachtlijsten voor (intramurale) hulpverlenings
plaatsen voor jongeren met gedragsstoornissen 
worden met spoed opgeruimd. 

• investeringen in de vitaliteit van steden en 
woonomgeving. 

• de stijging van de woonlasten voor huurders 
wordt beperkt. 

• naast de bestaande individuele huursubsidie 
komt er een individuele koopbijdrage, die het 
ook voor mensen met lagere inkomens mogelijk 
maakt een eigen huis te kopen. 

• het verbeteren van de mogelijkheden voor (zelf
standige) ouderenhuisvesting. 

• 72 Een beter bereikbare politie 
Mensen kunnen zich een stuk veiliger voelen, als 
ze weten dat de politie beschikbaar is wanneer dat 
nodig mocht zijn. De bereikbaarheid van de poli
tie, en de snelheid waarmee ze na een oproep ter 
plaatse kan zijn, moet worden verbeterd. Goed uit-
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geruste en bereikbare wijkbureaus in de steden zijn 
een betere oplossing dan 'een agent op elke straat
hoek'. 
In de niet-stedelijke gebieden, waar de bereikbaar
heid van de politie soms een nog groter probleem 
is, moet naar onze mening een netwerk van aan
spreekpunten komen, ook op kleinere dorpen. Er 
wordt naar gestreefd dat iedere gemeente een poli
tiepost heeft. 
De specialismen van veld poli tie, waterpolitie en ze
den- en jeugdpolitie krijgen weer een herkenbare 
en voldoende toegeruste plaats. Er komt ook meer 
aandacht voor milieu- en fiscale criminaliteit. De 
opsporingsbevoegdheden worden beter geregeld 
conform het advies van de parlementaire enquête
commissie opsporingsmethoden (de commissie
Van Traa). 

Integratie van de vele soorten toezichthoudende 
diensten in gemeentes, van de stadswachten, park
wachten, parkeerwachten, en vergelijkbare toe
zichthouders is zinvol. Deze functionarissen, die 
surveillancetaken uitvoeren, blijken zeer goed te 
functioneren als aanspreekpunt voor de bevolking, 
en belangrijk bij te dragen aan de leefbaarheid van 
de woonomgeving, vaak in nauw contact met de 
buurtbewoners. De verschillende vormen van toe
zichthouders moeten worden ondergebracht in één 
organisatie, die een nauwere relatie onderhoudt 
met de politie, dan wel bij de politie zelf een plaats 
krijgen. Dat is nodig om de toezichthouders met 
zelfvertrouwen hun signalerende functie uit te kun
nen laten voeren. 

Justitie in de buurt 
Om de handhaving van orde en veiligheid in de 
wijk effectiever te maken, en tevens de veiligheids
gevoelens van de mensen te versterken bepleiten 
wij naast een verbeterde bereikbaarheid van de po
litie ook 'Justitie in de buurt'. In elke wijk is een 
(hulp-)officier van justitie beschikbaar die onmid
dellijk veel 'kleine' criminaliteit kan afdoen door 
middel van bemiddeling, schikking, transactie of 
taakstraf. Sociaal onacceptabel gedrag wordt daar
door sneller bestraft en bijgestuurd. Ook komt er 
meer aandacht voor andere vormen van bemidde
ling tussen slachtoffer en dader. 

• 73 
Naar een integraal veiligheidsbeleid 
De PvdA wil bevorderen dat er per gemeente een 
'integraal veiligheidsbeleid' komt. Het instellen 
van wijkposten van politie en justitie helpt daarbij, 
maar is slechts een begin. Een integraal veiligheids
beleid vereist dat de politie, de ~aatschappelijke 
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hulp- en dienstverlening en de gemeente nauw sa
menwerken. Daarbij moet ook aandacht zijn voor 
geweld in de thuissituatie. Een gezamenlijk preven
tiebeleid is nodig om geweld in de thuissituatie te 
voorkomen. 
Ook wanneer de politie de criminaliteit terug weet 
te dringen blijven de onveiligheidsgevoelens be
staan zolang de gemeente het straatbeeld niet ver
betert, verloedering niet merkbaar weet te keren. 
Alleen volledige inzet van de gemeenten kan de 
decentralisatie van het veiligheidsbeleid succesvol 
maken. 

Gelukkig nemen mensen ook zelf initiatieven om 
hun 'sociale zelfredzaamheid' te vergroten. Derge
lijke initiatieven om bij te dragen aan verminde
ring van verloedering, overlast en criminaliteit 
worden gesteund. Het 'opzoomeren' van straten in 
Rotterdam is daar een goed voorbeeld van. Door 
de inzet van de buurtbewoners en met hulp van 
langdurig werklozen die werden aangesteld als 
schoonmakers en toezichthouders is de leefbaar
heid van een aantal wijken sterk verbeterd. 

• 74 
Snellere afhandeling van strafzaken 
Voor het vertrouwen van de burger in politie en 
justitie is het van belang dat verdachten van mis
drijven snel voor de rechter verschijnen, en veroor
deelden zo spoedig mogelijk beginnen met het uit
zitten van hun straf. De laatste jaren is om deze re
den al veel aandacht besteed aan de reorganisatie 
van de diverse instanties die bij de strafrechtelijke 
handhaving betrokken zijn, zoals het Openbaar 
Ministerie en het gevangeniswezen. Het belangrijk
ste zal zijn om de komende periode meer samen
hang in de strafrechtelijke keten te krijgen. Van 
cruciaal belang is het terugbrengen van de door
looptijd van strafzaken. 

De rechtsgang moet verkort worden. Dit vereist 
verbeteringen in de hele keten van rechtshandha
ving, inclusief een betere organisatie en aansturing 
van het Openbaar Ministerie. 
Op dit moment duurt het gemiddeld al ruim een 
jaar voordat er een onherroepelijk vonnis wordt 
uitgesproken. Vervolgens duurt het nog eens een 
jaar voordat een veroordeelde daadwerkelijk in de 
gevangenis de straf gaat uitzitten. Criminelen moe
ten sneller met een straf worden geconfronteerd. 
Een delinquent ruim twee jaar laten wachten op de 
straf geeft hem of haar het gevoel dat je 'er nog een 
hele tijd mee weg kan komen'. Dat weinig veroor
deelden zich komen melden voor hun gevangenis
straf is hiervoor illustratief. 
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De zittende magistratuur zal kwantitatief en kwali
tatief versterkt worden. De productiedalingen, als 
gevolg van onder meer de toegenomen complexi
teit van zaken en veel nieuwe wetgeving, worden 
gecompenseerd. Zowel het aantal rechters en raads
heren als het ondersteunend personeel wordt uitge
breid. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht be
steed aan de uitbreiding van de capaciteit beno
digd voor vreemdelingenrechtspraak. Een kwalita
tief goede en bereikbare eerstelijns rechtshulp blijft 
van belang. 

Coördinatie van het veiligheidsbeleid 
Veiligheidsbeleid kan alleen succesvol zijn als het 
inspeelt op de lokale omstandigheden. Tegelijker
tijd moet het passen binnen nationale kaders, en 
op landelijk niveau vastgestelde prioriteiten. De 
PvdA staat een samenhangend beleid voor dat zich 
enerzijds richt op een directere aanwezigheid van 
politie en justitie in de buurt, en aan de andere 
kant op een nationaal gestuurde bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit, zoals grootscheepse 
fraude, milieu-, drugs- en financiële criminaliteit. 
Er is dringende behoefte aan politieke leiding in 
het veiligheids- en handhavingsbeleid. Daarvoor is 
geen nieuwe Politiewet nodig. Maar wel een zicht
bare en gezaghebbende regie in het overleg tussen 
de betrokken departementen en met alle gemeen
ten. Er is maar één minister van politie: op binnen
landse zaken. De democratische controle door ge
meenteraden op het lokale veiligheidsbeleid moet 
worden versterkt en hun zeggenschap vergroot. 
De informatiesystemen van politiekorpsen, bijzon
dere opsporingsdiensten en justitie zijn nog te wei
nig op elkaar afgestemd. Een betere en meer gecoör
dineerde informatievoorziening kan leiden tot een 
doelmatiger criminaliteitsbestrijding. Dit zou rond 
2002 gerealiseerd moeten zijn. 

• 75 
Alternatieve straffen 
Voor zware criminelen zijn zware gevangenisstraf
fen gepast. Waar veroordeelden minder ernstige 
vergrijpen hebben begaan kan het toepassen van al
ternatieve straffen zinvol zijn. Immers, gevangenis
straf kost de samenleving veel geld, en blijkt weinig 
bij te dragen tot het voorkomen van herhaling van 
crimineel gedrag. Nieuwe technische middelen ma
ken meer vormen van alternatieve straf, inclusief 
(elektronisch) huisarrest, mogelijk. 

Meer dan 80% van de gevangenen wordt opgeslo
ten voor vergrijpen waar geen geweld bij is ge
bruikt. Juist bij de aanpak van deze groep is het ef-
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fectief om het scala alternatieve straffen sterk uit te 
breiden. Hierbij kan gedacht worden aan huis
detentie en elektronische surveillering. Ook de zo
genaamde nachtdetentie, waarbij delinquenten 
overdag een werk- ofleerstrafkrijgen om zich 
's avonds te melden bij de gevangenis, lijkt een 
werkzaam alternatief. Daarnaast worden er juridi
sche mogelijkheden gecreëerd om combinaties van 
taak- en gevangenisstraffen te kunnen opleggen. 

Een goed instrument om de alternatieve straf een 
grotere slagingskans te geven is de onvoorwaarde
lijke gevangenisstraf achter de hand te houden. Pas 
wanneer de alternatieve straf met succes is vol
bracht wordt de detentie kwijtgescholden. Deze 
praktijk wordt verder uitgebreid. 

Natuurlijk kan de gevangenisstraf niet gemist wor
den. Zij heeft belangrijke symbolische functies, zo
als de generale (en soms ook speciale) preventie, 
en het voor een bepaalde tijd uit de maatschappij 
verwijderen van criminelen. 

Voor het gevoel van veiligheid van de bevolking is 
het van groot belang dat daders van ernstige mis
drijven in voorlopige hechtenis worden genomen, 
en niet worden 'heengezonden'. Weliswaar is het 
aantal heenzendingen dankzij de investeringen in 
celcapaciteit de afgelopen jaren fors gedaald, maar 
het aantal blijft te groot (in 1996: 1809 gevallen). 
Niets is zo frustrerend als de tasjesrover de volgen
de dag weer over straat te zien lopen. Het toepas
sen van alternatieve straffen kan ruimte maken om 
verdere heenzendingen te voorkomen. 

• 76 
Drugsbeleid 
Nederland heeft gekozen voor het gedogen van 
softdrugs. Deze aanpak blijkt tot betere resultaten 
te leiden dan een louter repressief beleid, zoals ook 
internationaal steeds meer wordt erkend. Door de 
spuitenomruilmogelijkheid zwerven er relatief wei
nig gebruikte spuiten en naalden op straat. Uit het 
oogpunt van volksgezondheid is dit, en de daaraan 
gekoppelde laagdrempelige zorg en hulpverlening 
ten bate van harddruggebruikers een positief be
leid dat meer en meer navolging vindt in andere 
landen. Een nationale en internationale discussie, 
vooral te voeren aan de hand van praktische resul
taten, over het reguleren en legaliseren van drugs 
is absoluut noodzakelijk. Georganiseerde crimina
liteit ontstaat daar waar illegaal geld te verdienen 
is. Door verdergaande regulering en de uiteindelij
ke legalisering van de handel in softdrugs wordt 
een aanzienlijk deel van de energie die bestuurlijk, 
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politieel en justitieel gestoken wordt in het verder 
indammen van criminele organisaties,in de toe
komst beter besteed. Nederland dient te besluiten 
om softdrugs te legaliseren en hierover binnen de 
Europese Unie zo nodig een eigen standpunt in te 
nemen. 

Met name de zorg voor de problematische hard
druggebruikers dient, in het kader van de openba
re orde en de openbare gezondheidszorgtaken, ver
der te worden geëvalueerd. Zo moet, meer nog dan 
in het verleden, aandacht worden gegeven aan de 
dagopvang en passende huisvesting voor verslaaf
den, zo nodig onder begeleiding van hulpverle
ners. Onlangs is een wetenschappelijk onderzoek 
van start gegaan naar de effecten van een geregu
leerde medische verstrekking van heroïne aan lang
durig opiaat-verslaafden. Indien succesvol, worden 
de experimenten met vrije verstrekking onder me
dische begeleiding uitgebreid. 

Er moet op scholen en in familieverband structu
reel meer aandacht geschonken worden aan de pre
ventie van druggebruik, evenals aan het gebruik 
van alcohol en andere schadelijke stoffen. De na
druk moet bij de voorlichting liggen op het geven 
van eerlijke informatie en het Gezondheids Voor
lichting en Opvoedingsaspect. Uiteindelijk heeft ie
der mens een keuzevrijheid en een individuele ver
antwoordelijkheid. Men kan alleen een bewuste 
keuze maken als men door uitwisseling van kennis, 
op de hoogte is van de (neven- )effecten. Elke nieu
we regering in Nederland zal de discussie over lega
lisering met kracht moeten bevorderen om de vei
ligheid en leefbaarheid van Europa te vergroten en 
om de macht van de internationale maffia verder 
in te dammen. 

Het zijn bij uitstek de gemeenten die, redenerend 
vanuit de lokale situatie, regelingen kunnen ont
werpen om de aanvoer naar coffeeshops, bonafide 
teelt van cannabis, eisen ten aanzien van product
informatie en voorlichting in de shops alsmede ver
strekking van harddrugs door tussenkomst van art
sen te regelen. Wettelijke belemmeringen zullen 
daartoe zoveel mogelijk worden weggenomen en 
gemeenten zullen tot die aanpak worden gestimu
leerd. 
Bevorderd wordt dat grensregio's in interregionaal 
verband ervaring opdoen met een gecoördineerd 
drugsbeleid over de grenzen heen, waardoor drugs
toerisme kan worden verminderd. 

Het is bewezen dat gewelddelicten vaak worden ge
stimuleerd door overmatig al~oholgebruik. Vooral 
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tijdens en na uitgaansmomenten in de weekeinden 
neemt het geweld toe. Dat verkeersdeelnemers 
zich min of meer moeten onthouden van alcohol, 
is een geaccepteerd begrip. Een verandering naar 
verantwoordere drinkgewoonten in ruimere zin, is 
eveneens gewenst. De overheid zal deze attitude
verandering stimuleren, door onder meer instellin
gen en andere organisaties die zich bezighouden 
met het alcoholvraagstuk extra ruimte en middelen 
te geven, zodat daarmee het bewustwordingsproces 
ten opzichte van de nadelige effecten van het drank
gebruik wordt versterkt. 

• 77 
Preventie van criminaliteit 
Armoede, gebrek aan sociale en economische kan
sen en perspectiefloosheid blijven een voedingsbo
dem voor crimineel en asociaal gedrag. Er kan dus 
niet vroeg genoeg met preventie begonnen wor
den. Onderzoek heeft aangetoond dat vroegtijdige 
preventie van crimineel en anti-sociaal gedrag bete
re resultaten geeft dan latere repressie door middel 
van straffen en sancties. 

Preventie van later crimineel gedrag moet op jonge 
leeftijd beginnen, zowel in het gezin als op school. 
Met name in sociaal zwakkere wijken kan het lo
kaal bestuur de totstandkoming van preventiebe
leid stimuleren. Gericht op kinderen op de basis
school, en via de kinderen ook op de ouders. Door 
specifieke programma's probeert men te bereiken 
dat kinderen goed functioneren in het onderwijs 
en de school afmaken, en dat de ouders meer be
trokken worden. 

Jongeren en hulpverlening 
De vooruitzichten van de meeste jongeren zijn be
ter dan lange tijd het geval is geweest. Maar door 
maatschappelijke en individuele oorzaken zijn er 
nog velen die geen betaald werk en geen plaats in 
de maatschappij weten te vinden. Door onderwijs 
en werk worden de kansen op participatie ver
groot. De samenleving moet jongeren die kansen 
bieden en ze stimuleren kansen te pakken: in het 
onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de sociale om
geving. 

Er worden meer middelen ter beschikking gesteld 
voor lokaal jeugdbeleid. Bijvoorbeeld voor het 
creëren van eigen plaatsen voor jongeren in de 
openbare ruimte. Het is echter steeds moeilijker 
om dergelijke plaatsen te vinden, omdat omwonen
den vaak protesteren. Het wederzijds begrip tussen 
ouderen en jongeren dient daarom te worden ver
groot. 
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Op de plaatsen waar jongeren bij elkaar komen 
moeten faciliteiten aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een 
brommer-sleutel plaats, sportfaciliteiten en een 
clubhuis. Over deze voorzieningen en het jeugdbe
leid moeten jongeren zelf mee kunnen praten. Lo
kaal bestuurders moeten behalve over, meer met 
jongeren praten. 

Voorschoolse programma's, het tegengaan van 
spijbelen en schooluitval en opvoedingsondersteu
ning van ouders, vergroten de kansen van jonge
ren. Gaat het mis, dan is een samenhangende bena
dering nodig vanuit de jeugdhulpverlening en de 
aanpak van jeugdcriminaliteit. Gebrek aan hulp en 
aandacht leidt tot erger. Voor jongeren die hulpver
lening nodig hebben moet jeugdzorg gemakkelijk 
toegankelijk zijn, en een sluitend aanbod van hulp
verlening beschikbaar zijn. De 'lik op stuk-benade
ring' en 'Halt-projecten' worden in het kader van 
de bestrijding van jeugdcriminaliteit geïntensi
veerd. Het mag niet meer voorkomen dat jongeren 
worden afgewezen door hulpinstanties, waar ze 
door de rechter naar verwezen zijn. 

Wanneer jongeren onder toezicht gesteld zijn moe
ten ze intensiever worden begeleid. Nu maakt de 
werklast van gezinsvoogden de ondertoezichtstel
ling tot een loos gebaar. Een uur begeleiding per 
vier à vijf weken is veel te weinig voor jongeren die 
al crimineel gedrag vertonen, of die kant op drei
gen te gaan. De opvang van jeugdige ex-gedetineer
den wordt uitgebreid, zodat ze een nieuwe start 
kunnen maken. 

• 78 
Huisvestingsbeleid en sociale cohesie 
In de grote steden mogen geen getto's van kanslo
zen ontstaan. Dit noodzaakt tot een adequate huis
vestingspolitiek. Het streven naar combinaties van 
dure en goedkope woningen in wijken mag er niet 
toe leiden dat er te weinig of onbetaalbare wonin
gen overblijven voor zwakkere groepen. Grote aan
dacht moet in deze wijken ook worden besteed aan 
de kwaliteit van het onderwijs, kinderopvang, en re
creatiemogelijkheden. Dit geldt des te sterker voor 
wijken met veel allochtonen. 

Investeren in de vitaliteit van steden 
Investeren in de woonomgeving, in woningen en 
wijken, is een blijvende opdracht voor de overheid. 
Ook aansluitend bij de huidige stadsvernieuwing 
zullen veel middelen moeten worden uitgetrokken 
voor de vitaliteit en leefbaarheid van de steden. 
Het gaat daarbij met name om: verbetering van de 
woningkwaliteit en herinrichting van ruimte voor 
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bedrijfshuisvesting; ruimte voor baanbrekende ar
chitectuur en monumentenzorg; anticipatie op de 
veroudering van de woningvoorraad; voorrang 
voor bodemsanering in de steden om ruimte te 
maken voor nieuwe initiatieven. 
Marktpartijen en corporaties kunnen een belang
rijk deel van de benodigde investeringen voor hun 
rekening nemen. De overheid treedt landelijk en 
plaatselijk naar voren door initiatieven te stimule
ren en met ruimere middelen te ondersteunen. Het 
stadsvernieuwingsfonds van nu wordt het vitali
teitsfonds van straks, waarin stedelijke vernieu
wing en sociaal beheer samengaan. 

De kwaliteit van de woonomgeving 
Tientallen jaren lang is het volkshuisvestingsbeleid 
vooral gericht geweest op bestrijding van de wo
ningnood. Door de nood gedwongen werd de 
vrijheid van burgers om zelf vorm te geven aan 
huis en woonomgeving beperkt. Inmiddels ver
schuift het accent binnen de volkshuisvesting ech
ter steeds meer naar 'woonkwaliteit', en komt het 
recht op zelfbeschikking van de bewoners voorop 
te staan. 

Bewoners moeten een grotere vrijheid krijgen in 
de vormgeving en het beheer van hun woning en 
woonomgeving. Als uitkomst van de culturele plu
raliteit die ons land kent, kan dan een grote ver
scheidenheid in woningtypen ontstaan. Daarbij is 
het de taak van de overheid voorwaarden te schep
pen, met name door te zorgen voor samenhang in 
de ruimtelijke inrichting, en een hoogwaardig en 
aantrekkelijk publiek domein. 
Om dit te bereiken moeten de (financiële en zeg
genschaps)verschillen tussen huur en koop verva
gen. De overheid besteedt hierbij bijzondere aan
dacht aan de positie van lagere inkomensgroepen. 
Voor steeds meer mensen is met het bereikbaar 
worden van een koopwoning de zeggenschap over 
hun eigen plek vergroot. Ook voor huurders moet 
dit vanzelfsprekend worden. 
Overheid en corporaties werken in open overleg 
aan strategische afstemming van de inzet van mid
delen voor nieuwbouw, onderhoud en verevening, 
ten behoeve van een actief volksh uisvestingsbeleid 
in achterstandswijken. 
Er moet een studie komen naar meer evenwicht 
tussen de positie van huurders en kopers. In deze 
studie worden in ieder geval de volgende onderwer
pen meegenomen: 
- huursubsidie 
- huurbelasting 
- hypotheekrenteaftrek 
- vorming van een volkshuisvestingsfonds. 
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Vergroten van de woonkwaliteit betekent ook dat 
ouderen die dat willen zo lang mogelijk zelfstandig 
moeten kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn ge
schikte woningen nodig, wat lang niet altijd door 
nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Vaak zal het 
nodig zijn om de bestaande woningen aan te pas
sen. Als dat gebeurt in de buurt van verzorgingste
huizen, kan van de daar aanwezige voorzieningen 
gebruikgemaakt worden. Overleg met de corpora
ties is nodig om dit te realiseren. 

• 79 
De positie van huurders 
Hernieuwde aandacht voor de positie van huur
ders is nodig. Hun zeggenschap over de inrichting 
van hun woning en de woonomgeving moet wor
den vergroot. De wettelijke regeling voor het over
leg tussen huurders en verhuurders is een eerste 
stap in deze richting. 
Tegelijk wordt de keuzevrijheid voor huurders, 
met name die met een lager inkomen, vergroot 
door de koopwoning ook binnen hun bereik te 
brengen. Daarvoor wordt een systeem van indivi
duele koopbijdragen (IKB) ingevoerd, naast de blij
vend belangrijke individuele huursubsidie (IHS). 
Voor degenen die huren, onder wie veel ouderen, 
is het van groot belang dat de woonlasten stabilise
ren of minder beslag leggen op hun inkomen. In de 
komende kabinetsperiode moet de gemiddelde 
huurstijging worden verminderd in de richting 
van het prijsindexcijfer. 
De aftrekbaarheid van de hypotheekrente moet 
daarbij als sturingsmiddel kunnen worden inge
zet. Een maximalisering van de aftrekbare som 
voorkomt extreem hoge aftrekposten. De daar
mee bespaarde gelden kunnen worden ingezet voor 
het systeem van IKB en IHS. (Zie ook financieel 
kader.) 

• 80 
Betere nieuwbouw 
Om kwalitatieve ruimte te scheppen blijft nieuw
bouw van belang. In de nieuwbouw moeten kwali
teiten als zelfbeschikking, diversiteit en duurzaam
heid tot uitdrukking komen. Kopers worden aan 
minder voorschriften gebonden bij de bouw, en 
huurders aan minder eenvormigheid bij de inrich
ting van woningen. 
De woningcorporaties behouden hun sociale taak, 
en richten zich meer op kwaliteit. Ze dienen zich 
in de (nieuw)bouw te concentreren op de meest 
kwetsbare groepen op de woningmarkt, en op dege
nen die een huurwoning verkiezen boven een koop
woning, zoals ouderen, mensen met een grote ar
beidsmobiliteit, en jongeren. 
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Daarbij staat de 'ongedeelde stad' centraal; dat wil 
zeggen dat een vrije woningkeuze in de gehele stad 
ook voor de lagere inkomensgroepen wordt gega
randeerd. Ook kunnen ze diensten verlenen aan 
burgers die als opdrachtgever voor hun eigen wo
ning wensen op te treden. 
Commerciële bouwers en ontwikkelaars zullen 
open moeten staan voor nieuwe vormen van 
bouwnijverheid. Innovatie in maatwerk, levering 
van bouwcomponenten en advisering bieden (nu 
nog zeer onderschatte) marktmogelijkheden. 

Een beter beheer 
De omslag van bouwen naar wonen brengt mee 
dat beheer en verbetering van de bestaande wo
ningvoorraad een groter gewicht krijgt. Ook in het 
beheer van de woonomgeving zal het primaat van 
zelfbeschikking en zelforganisatie van burgers gel
den. Er kan meer geprofiteerd worden van hun 
energie, ideeën, wensen en mogelijkheden om te in
vesteren in de eigen woning en omgeving. In dit 
verband moeten de huidige bewoners een hoofdrol 
krijgen bij de herstructurering van de wijken uit de 
jaren 1920-1940 en de naoorlogse periode. 
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• 81 
De internationale politieke situatie is het afgelopen 
decennium, in de jaren na de Koude Oorlog, ingrij
pend veranderd, en dit heeft vanzelfsprekend zijn 
weerslag gehad op het buitenlands beleid van ons 
land. Daarbij heeft onze nationale staat een andere 
rol en betekenis gekregen door de voortgaande in
tegratie (het overdragen van nationale bevoegdhe
den aan bovennationale instituties) en de mondia
lisering (toenemende banden en wederzijdse afhan
kelijkheid tussen samenlevingen). 

De nationale staat blijft belangrijk, maar is alleen 
nog effectief binnen internationale verbanden en 
op basis van internationale samenwerking. Over 
steeds meer zaken die ons aangaan beslissen we niet 
meer alleen. Veel van wat vroeger door nationale 
overheden werd besloten wordt nu mede bepaald 
door internationale overlegorganen en instellingen, 
en door multi-nationale ondernemingen. 

Welvaart, duurzaamheid, en stabiliteit zijn alleen 
op basis van internationale samenwerking te reali
seren, in verbondenheid. Het gaat in de buiten
landse politiek dan ook niet langer uitsluitend om 
de klassieke punten vrede en veiligheid, handelsbe
vordering en mensenrechten. Buitenlandse politiek 
raakt steeds meer verweven met het beleid op gebie
den als milieu, drugs, misdaadbestrijding, de op
vang van vluchtelingen, sociaal en monetair beleid. 
Dit vergt meer coördinatie tussen de 'buitenlands 
politieke' aspecten van de verschillende beleidster
reinen dan thans nog het geval is. 

Nederland heeft een open economie en een open 
samenleving. Wij hebben veel te winnen bij mondi
alisering. Het is zaak dat nationale overheden de 
voorwaarden creëren waaronder samenlevingen 
optimaal van de economische vervlechting kunnen 
profiteren, terwijl de negatieve gevolgen zoveel mo
gelijk worden beperkt. De sociaal-democratie biedt 
tegenwicht aan de ideologische interpretatie van de 
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mondialisering, die de wereldwijde marktwerking 
tot vanzelfsprekendheid verklaart, waaraan eenie
der zich voortdurend zou moeten aanpassen. Een 
visie die zowel de morele aspecten van het interna
tionale beleid als de nationale verzorgingsstaat on
der een permanente druk plaatst. Nederland is 
zelf, met ons 'poldermodel' dat internationaal zo
veel aandacht trekt, nu juist een bewijs dat toene
mende internationale vervlechting samen kan gaan 
met behoud en verbetering van de collectieve voor
zieningen. 

Richtinggevend voor het buitenlands beleid moet 
naar onze mening zijn dat wij solidariteit, mensen
rechten en een rechtvaardiger internationale orde
ning willen bevorderen, en de mogelijkheden voor 
een sociaal-democratisch beleid in Nederland zelf 
willen verruimen. 

• 82 
Prioriteiten voor de komende kabinetSperiode 

de PvdA is voorstander van de invoering van de 
Europese Monetaire Unie, en van de euro. 
het is van groot belang dat de Europese Unie 
wordt uitgebreid met landen in Midden- en 
Oost -Europa. 
de landbouwpolitiek van de Europese Unie dient 
te worden aangepast, zodat de landbouwuitga
ven kunnen worden verlaagd. 
een democratischer Europa, uitbreiding van 
meerderheidsbesluitvorming en een betere sa
menwerking tussen leden van de Tweede Kamer 
en het Europese Parlement. 
de uitbreiding van de NAVO met voormalige 
Warschau Pact-landen mag niet tot één ronde 
beperkt blijven. 
Nederland moet bereid blijven mee te werken 
aan internationale vredesoperaties, mits die 
plaatsvinden met een duidelijk mandaat. 
de norm voor de hoogte van onze ontwikkelings
hulp stijgt tot 1 % BNP. 
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meer investeren in handelsrelaties met ontwikke
lingslanden. 
Nederland blijft in haar buitenlands beleid opko
men voor elementaire mensenrechten, en zoekt 
daarbij bondgenoten. 

• het asielbeleid wordt op Europees niveau beter 
afgestemd en gecoördineerd. 

• in de komende regeringsperiode zullen de betrek
kingen met Suriname op een zakelijke manier 
worden georganiseerd en onderhouden. 

• meer nadruk op conflictoplossing met vreedza
me middelen door tussenkomst van de Organisa
tie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE) 

• 83 
Europese samenwerking en integratie 
De PvdA kiest voor een open, positieve houding 
ten opzichte van Europese samenwerking, zowel 
vanuit principiële als vanuit pragmatische overwe
gingen. Integratie in Europa is van enorme beteke
nis voor de Nederlandse samenleving. De stabili
teit op het continent is erop gegrondvest. Onze wel
vaart is er mede van afhankelijk. 

De Europese integratie is geen ruif waaruit naar be
lieven kan worden gegeten. Er zal altijd spanning 
blijven tussen de nationale eigenheden en wensen 
van lidstaten en de noodzaak van Europese over
eenstemming. De PvdA acht in algemene zin voort
gaande integratie in Europa in het belang van Ne
derland. Te zelfder tijd zal iedere stap voorwaarts 
op haar merites worden beoordeeld en naar de bur
gers toe moeten worden gelegitimeerd. 
Voortgaande integratie op een gebied met een be
perkt aantal EU-lidstaten is aanvaardbaar, mits de 
samenwerking volledig is ingebed in het kader van 
de Europese Unie en mits dit niet leidt tot nieuwe 
scheidslijnen tussen Noord en Zuid of Oost en 
West in Europa. 

EMU en euro 
De PvdA is voorstander van de invoering van de 
EMU op basis van de criteria uit het verdrag van 
Maastricht. Een gemeenschappelijke Europese 
munt is een gewenste aanvulling op de interne 
markt, en zodoende in het economische belang 
van Nederland. De EMU is echter niet alleen een 
economisch en monetair project. Het is ook een 
politiek project, een nieuwe en vergaande stap in 
het proces van samenwerking in Europa. Voorko
men moet worden dat de EMU binnen Europa 
nieuwe scheidslijnen trekt tussen Noord en Zuid 
of Oost en West. 
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De sociale doelstelling van de EU 
Europese integratie is voor de PvdA meer dan 
'markt en munt'. Naarmate de integratie voort
schrijdt, wordt het meer noodzakelijk sociale poli
tiek een prominentere plaats te geven in het buiten
lands beleid. De EU heeft ook een uitgesproken, 
zelfstandige sociale doelstelling hard nodig. Daarin 
horen afspraken over afstemming van sociale wet
geving, werkgelegenheidsbeleid, emancipatie en ar
beidsmarktpolitiek. 
We zien een dergelijk beleid als een voorwaarde 
voor een goed functioneren van de interne markt, 
met inachtneming van sociale en ecologische belan
gen, zeker in een uitgebreide Europese Unie. 

• 84 
Nieuwe thema's voor de EU 
De PvdA vindt dat de Europese Unie op een aantal 
nieuwe thema's moet proberen te komen tot geza
menlijk beleid. Met name is het van belang dat het 
beleid ten aanzien van migratie, asielzoekers en 
toelating van vluchtelingen op Europees niveau 
gecoördineerd wordt. Vluchtelingen en asielzoe
kers moeten gelijkelijk door alle Europese landen 
worden opgevangen. Personen die legaal in de Eu
ropese Unie verblijven, moeten na drie tot vijf jaar 
de nationaliteit van een EU-lidstaat aan kunnen ne
men. 

Een ander thema dat meer Europese coördinatie 
vergt is de bestrijding van de (georganiseerde) cri
minaliteit. Wij vinden dat Europol een internatio
nale procureur moet krijgen, die verantwoordelijk 
wordt voor internationale opsporing. 

Een laatste voorbeeld van een nieuw thema voor 
de EU is de wapenexport. Nederland moet verder 
blijven werken aan het totstandkomen op Europees 
niveau van een gezamenlijk beleid ten aanzien van 
de export van militaire goederen aan conflictgevoe
lige gebieden. Daarnaast dient Nederland druk uit 
te oefenen op Europees niveau om de publieke uit
gaven voor de wapenindustrie te verminderen. Zelf 
hanteert Nederland een strikt verbod op wapenex
porten naar conflictgevoelige regio's, waaronder 
Afrika. 

• 85 
Uitbreiding van de EU 
De PvdA houdt vast aan de wenselijkheid van uit
breiding van de EU met Midden- en Oost-Europe
se landen onder de voorwaarden zoals die reeds en
kele jaren terug zijn geformuleerd. Uitbreiding is 
niet alleen van grote betekenis voor de ook door 
ons zo vaak bepleite politieke en economische ver-
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anderingen in de voormalige communistische lan
den; ze is vooral een essentiële stap in de richting 
van een nieuw, ongedeeld Europa, waarin de tradi
tionele kloof tussen Oost en West wordt over
brugd. 

Uitbreiding is een kwestie van solidariteit en van 
eigenbelang. Hun veiligheid is ook onze veiligheid. 
Dat geldt voor de gevolgen van etnische conflicten, 
van economische ellende en van defecte kerncen
trales. 
Bovendien: hun economische ontwikkeling is ook 
onze economische ontwikkeling. Nieuwe snel groei
ende markten bieden kansen voor Nederlandse be
drijven. We moeten daarom investeren in de han
delsrelaties met deze landen en hun economische 
ontwikkeling steunen. Nederland is bereid een aan
vullende bijdrage te leveren aan een snellere ont
wikkeling van Oost-Europa. 

De PvdA wenst een actieve toetredingsstrategie. De 
EU moet de kandidaat-lidstaten voor en tijdens de 
onderhandelingen helpen, zodat zij kunnen vol
doen aan voorwaarden zoals een stabiele democra
tie, een gemengde economie en de capaciteit om 
EU-beleid uit te voeren. 
Europese landen die voorlopig geen lid kunnen 
worden moet een uitzicht geboden worden op een 
geleidelijke intensievere samenwerking met de EU. 
De PvdA is voorstander van een nieuwe poging tot 
verbetering van de besluitvorming binnen de Euro
pese Unie, voordat de eerste uitbreiding plaats
vindt. 

De PvdA vindt dat de Europese landbouwpolitiek 
moet worden herzien zodat de landbouwuitgaven 
kunnen worden verlaagd. De structuurfondsen 
moeten beter gaan functioneren en de besteding 
moet beter worden gecontroleerd. Dat is alleen al 
nodig vanwege het zorgvuldig omspringen met ge
meenschapsgelden en fraudebestrijding. Er moet 
minder geld 'rondgepompt' worden en de fondsen 
moeten beter worden gericht op echte achterstan
den. Inkrimping van de landbouwuitgaven en een 
beter functioneren van de structuurfondsen kan 
dan mede geld vrijmaken om de toetreding van 
Midden- en Oost-Europese landen te realiseren. De 
afdrachten aan Brussel dienen te passen in een ver
antwoorde verdeling tussen de lidstaten. Gesubsi
dieerde overproductie en oneerlijke concurrentie 
ten opzichte van derde landen moeten worden te
ruggedrongen. 

180 

• 86 
Een democratischer EU 
De geslotenheid en ondoorzichtigheid van de hui
dige wijze van besluitvorming binnen de EU is een 
groot probleem. Meer democratie, meer openheid, 
meer kritisch debat op het Europese politieke ni
veau zijn dringend gewenst. Elk besluit van de EU 
dient democratisch gecontroleerd te zijn. In het ge
val van unanieme besluiten vindt die controle 
plaats door de nationale parlementen. In geval van 
meerderheidsbesluiten voert het Europees parle
ment de controle uit. 
De Europese instellingen moeten beter en efficiën
ter gaan werken. De PvdA wil de vertaalkosten be
perken, maar niet ten nadele van de Nederlandse 
taal, en streeft naar een modernisering van de ar
beidsvoorwaarden van Europese ambtenaren. 
Daarnaast moet er een Europese kieswet komen 
die regelt hoe Europarlementariërs worden verko
zen en beloond. 

Het Nederlandse parlement dient dichter bij de Eu
ropese politiek te worden betrokken, en over een 
uitgebreider kennis van Europese wet- en regelge
ving te beschikken. De PvdA bepleit de vorming 
van gemengde commissies van nationale en 
Europarlementariërs. Ook moeten leden van het 
Europees parlement het recht krijgen rechtstreeks 
vragen te stellen aan de nationale regeringen. 
Verder kan een permanent parlementair EU-bu
reau hieraan ondersteuning bieden. Ook moeten 
leden van het Europees Parlement het recht krij
gen rechtstreeks vragen te stellen aan hun nationa
le regeringen. 
Daar waar intergouvernementele besluitvorming 
bestaat worden ontwerpen van besluiten die het 
Koninkrijk binden ter instemming voorgelegd aan 
het Nederlandse Parlement. 

• 87 
Uitbreiding van de NAVO 
Uitbreiding van NAVO en Europese Unie is onze 
primaire veiligheidsstrategie in Europa. De NAVO 
vervult, door de vredeshandhaving in eigen kring 
en haar aantrekkingskracht op andere staten, nog 
steeds een cruciale stabiliserende functie op ons 
continent. 

De uitbreiding van de NAVO blijft niet beperkt tot 
één ronde. Overige voormalige Warschau Pact-sta
ten moeten in principe op lidmaatschap kunnen re
kenen. Toetreding van Rusland en overige lidsta
ten van het GOS ligt niet voor de hand. Voor beide 
groepen landen is het van belang met deze staten 
veelzijdige verdragen tot samenwerking te sluiten. 
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Naast de uitbreiding van de NAVO bepleit de PvdA 
een vergroting van de rol van de EU op het vlak 
van de buitenlandse en veiligheidspolitiek. 

Deelname aan vredesoperaties 
Buiten de verdragsgebieden zijn onze mogelijkhe
den om stabiliteit en veiligheid te creëren beperkt. 
Militaire interventie op humanitaire gronden is 
een uiterst middel waarvan, zo gebiedt de eerlijk
heid te zeggen, de effectiviteit nogal eens beperkt 
en de legitimiteit omstreden is. Stabiliteit en demo
cratische verhouding kunnen doorgaans niet duur
zaam van buiten af worden opgelegd, zeker niet als 
het gaat om militaire tussenkomst tegen de wil van 
(één der) strijdende partijen in, en om meer dan 
louter toezien bij de handhaving van een vredesak
koord. 

Het standpunt van de PvdA blijft dat Nederland 
bereid moet zijn aan nieuwe vredesoperaties deel 
te nemen, onder voorwaarde dat er een duidelijk 
mandaat is. 
Operaties kunnen zowel in NAVO-verband als in 
het kader van de Verenigde Naties worden uitge
voerd. Nederland moet zich inzetten voor het tot
standkomen van een 'Rapid Reaction Force' van 
deVN. 
De ervaringen van de afgelopen jaren moeten wor
den betrokken bij de evaluatie van de Prioriteiten
nota in de komende kabinetsperiode. We bepleiten 
een blijvende verplichting tot deelname aan vre
desoperaties als een van de hoofdtaken van de 
krijgsmacht. 
Ook na de reorganisatie van de krijgsmacht blijft 
vergroting van de doelmatigheid nodig door verde
re integratie met de Duitse en Belgische krijgs
macht. 

Overigens verdienen vreedzame mogelijkheden 
voor conflictoplossing serieuzer dan tot nu toe aan
dacht, zoals preventieve diplomatie, politieke be
trokkenheid en economische sancties. Juist als mili
tair ingrijpen op allerlei beperkingen stuit, dienen 
deze vreedzame instrumenten veel consequenter en 
overtuigender te worden benut. De Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE) kan bij conflictoplossingen een grote rol 
spelen. De inspanning die de Hoge Commissaris 
voor de Nationale Minderheden van de OVSE zich 
getroost om etnische spanningen in de kiem te 
smoren zijn een goed voorbeeld van de zin van 
politieke betrokkenheid en preventieve diploma
tie. 
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• 88 
Asiel- en immigratiebeleid 
Een groot deel van de nieuwkomers in Nederland 
is vluchteling uit landen die niet veilig zijn voor 
hun eigen burgers, waar oorlog woedt, de politie 
martelt of de regering de oppositie vervolgt. Men
sen die persoonlijk gevaar te duchten hebben en 
die vluchten uit hun land, moeten kunnen rekenen 
op opvang in Nederland of Europa. De Europese 
samenwerking in de opvang van vluchtelingen 
moet worden versterkt. 
De samenhang in het Nederlands asielbeleid is on
der spanning komen te staan. Voor een succesvol 
asielbeleid dient de samenhang tussen de verschil
lende fases van dat beleid (toegang, inburgering, 
integratie, terugkeer, verwijdering) in de komende 
periode te worden hersteld. 

In samenhang met een vergroting van het draag
vlak in Nederland en Europa, moet het huidige re
strictieve toelatingsbeleid ruimhartiger worden. 
Bij de beoordeling wie als vluchteling aanspraak 
maakt op bescherming en op een status vormt het 
rechtvaardigheidsprincipe de leidraad en is de toe
passing van vluchtelingen- en mensenrechtenver
dragen uitgangspunt. 
Er wordt een onafhankelijke commissie ingesteld, 
die op basis van de ambtsberichten en de rappor
ten van onafhankelijke deskundigen de regering 
adviseert over het te voeren beleid inzake de lan
den van herkomst. 
De beslissing over asielverzoeken dient met de 
grootste zorgvuldigheid te worden genomen. Er 
moet extra worden geïnvesteerd in de verbetering 
van de kwaliteit van beslissingen. Aan de langduri
ge onzekerheid over 'blijven of teruggaan' moet 
door betere en snellere procedures een eind ge
maakt worden. 
De voorwaardelijk vergunning tot verblijf voldoet 
niet meer aan het oorspronkelijk beoogde doel, on
der meer als gevolg van het ontbreken van een in
vulling daarvan door middel van criteria. Er moe
ten alsnog criteria komen die het voor kabinet, par
lement en rechterlijke macht mogelijk maken de 
toepassing van dit wettelijk middel in goede banen 
te leiden. 

Meer samenwerking met gemeenten moet tot een 
betere uitvoering van het beleid leiden. De opvang
capaciteit voor vluchtelingen moet voldoende zijn 
om een onverwacht grote toeloop te kunnen onder
vangen. Bekeken wordt hoe asielzoekers en vluch
telingen, met een reëel uitzicht op een (tijdelijke) 
verblijfsvergunning, na een periode van één jaar 
kunnen participeren in onderwijs en werk. De 
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rijksoverheid dient in geval aan asielzoekers gezins
hereniging wordt toegestaan daar financiële steun 
voor te verlenen. 
Het in de afgelopen kabinetsperiode ingezette ini
tiatief om tot een serieuze invulling van een terug
keerbeleid te komen dat vooraf dient te gaan aan 
een verwijderingsbeleid moet thans met grote prio
riteit gestalte krijgen, een en ander in samenwer
king met de minister van Ontwikkelingssamenwer
king. 

De overheid dient een actief inburgeringsbeleid te 
voeren. De implementatie van de Wet op de inbur
gering moet voortvarend ter hand worden geno
men. Zorg dient te worden gedragen voor toerei
kende financiële middelen. 

Illegaal verblijf in Nederland moet worden tegenge
gaan. Mede omdat dit het draagvlak voor het toela
ten van vluchtelingen en nieuwe immigranten on
dermijnt. Omdat strikte toepassing in sommige ge
vallen leidt tot sociale onrechtvaardigheid behoort 
de staatssecretaris van Justitie de discretionaire be
voegdheden te behouden. 
De overheid moet in haar uitzettingsbeleid meer 
rekening houden met de rechten van kinderen (ar
tikel3 Internationale Verdrag voor de Rechten van 
het Kind en artikel 8 van het Europese Verdrag 
Mensenrechten). 
De vreemdelingendetentie wordt aan een wettelij
ke termijn gebonden. In plaats van het Huis van 
Bewaring-regime dient voor de vreemdelingende
tentie een bijzonder regime te worden ingevoerd. 

Uitgeprocedeerde asielzoekers - die reeds lang in 
Nederland zijn en buiten hun schuld niet (kun
nen) worden uitgezet, kunnen alsnog voor een (tij
delijke) verblijfstitel in aanmerking komen. 
De rechtspositie van toegelaten vreemdelingen 
dient gelijk te zijn aan die van EU-onderdanen. 

• 89 
Ontwikkelingssamenwerking 
De verschillen tussen de landen in 'de Derde We
reld' zijn gegroeid. Landen verschillen te veel in 
hun mogelijkheid aan het proces van mondialise
ring deel te nemen en de verschillen in ontwikke
ling binnen landen zijn te groot om nog langer te 
spreken van een klassieke ontwikkelingssamenwer
king. Met name een aantal landen in Azië en La
tijns Amerika heeft zich economisch sterk ontwik
keld. 
De PvdA pleit voor het actief betrekken van het mi
gratievraagstuk bij ontwikkelingssamenwerkings
beleid. Hiervoor dient ook afstemming plaats te 
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vinden tussen migratie- en asielbeleid, buiten
lands- en handelsbeleid en ontwikkelingssamen
werking. 
Voor het economisch welslagen van die landen die 
tot dusver nog niet optimaal hebben kunnen profi
teren van de mondialisering, de zogenaamde 
Minst Ontwikkelde Landen, is het belangrijk dat 
zij een volledig vrije toegang krijgen tot de mark
ten van de rijke landen. Nederland moet zich hier 
voor blijven inzetten in de OESO, de WTO en in 
de onderhandelingen over het nieuwe Lomé-ver
drag. 

Officiële ontwikkelingssamenwerking is relatief be
scheiden van omvang, waarbij opgemerkt moet 
worden dat die ontwikkelingssamenwerking voor 
miljoenen mensen de kwaliteit van het bestaan 
heeft verbeterd. Armoedebestrijding blijft de kern 
van ontwikkelingssamenwerking. Het ondersteu
nen van basisvoorzieningen (onderwijs, gezond
heidszorg, etc.) en het stimuleren van investerin
gen die bijdragen aan de ontwikkeling van het 
maatschappelijke middenveld in ontwikkelingslan
den zijn van groot belang (investeren in sociale 
ontwikkeling en civil society), in het bijzonder 
voor de Minst Ontwikkelde Landen (MOLs). Er
kend moet worden dat de roep om investeringen 
in ontwikkelingslanden luider wordt. Naast de bin
nenlandse investeringen moeten ook de investerin
gen door het Nederlandse bedrijfsleven worden be
vorderd. Het Ministerie van Economische Zaken 
zal hierbij het voortouw moeten nemen. Ook ont
wikkelingssamenwerking kan haar bijdrage leveren 
aan de stimulering van economische ontwikkelin
gen in ontwikkelingslanden. Hierbij is het belang
rijk dat de criteria helder zijn geformuleerd. Zo 
kunnen alleen gelden uit het budget van ontwikke
lingssamenwerking worden aangewend voor eco
nomische ontwikkelingen als de katalyserende wer
king voor de armoedebestrijding kan worden vast
gesteld. 
De behoefte van het ontvangende land moet hier
bij voorop staan. De financiën mogen in geen ge
val tot verstoring van de lokale markt leiden. 

De politiek moet inspelen op de groeiende behoef
te van het internationale bedrijfsleven op meer 
maatschappelijk verantwoorde wijze te opereren. 
Bedrijven kunnen in voorkomende gevallen een 
bondgenoot van de politiek zijn. De PvdA bepleit 
intensiever overleg over een gedragscode voor mul
tinationals (bijvoorbeeld met betrekking tot mini
male arbeidsvoorwaarden en milieumaatregelen) 
in OESO-verband. 
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De PvdA staat tevens maatregelen voor om kinder
arbeid tegen te gaan. 

Officiële ontwikkelingssamenwerking behoudt 
twee essentiële functies. Ten eerste heeft over
heidspolitiek een sturende en richtinggevende 
taak in het geheel van betrekkingen tussen landen, 
waaronder de ontwikkelingsrelatie. Ten tweede 
gaan particuliere kapitaalstromen over het alge
meen niet naar de landen (namelijk de armste) en 
de sectoren (gezondheidszorg, onderwijs) waar 
hulp vooral geboden is. 

Over de humanitaire hulp moeten wij ons drin
gend gaan bezinnen. Er zijn wellicht meer (inter-) 
gouvernementele en niet-gouvernementele organi
saties dan noodzakelijk. Bovendien is gebrekkige 
hulp in noodsituaties doorgaans niet het gevolg van 
tekortschietende financiële middelen maar van ge
brek aan politieke wil. 

• 90 
De kwaliteit van de hulp 
Ontwikkelingssamenwerking is vooral gericht op 
het scheppen van de voorwaarden voor 'good 
governance', op duurzame armoedebestrijding, en 
op het bevorderen van zelfstandige economische 
groei en zelfredzaamheid. 
Zoals ieder beleidsterrein dient ook ontwikkelings
samenwerking effectief en coherent te zijn. De afge
lopen jaren is een intensieve discussie gevoerd over 
de kwaliteit van de hulp. Daaruit is een aantal les
sen geleerd. Juist een minister van Ontwikkelingssa
menwerking staat, vanwege zijn volwaardig lid
maatschap van het kabinet, hiervoor garant. De 
PvdA is er voorstander van het takenpakket van de 
minister uit te breiden met 'handel met arme lan
den in Afrika en Azië'. 

De coherentie van ontwikkelingssamenwerking in 
EU-verband dient drastisch te worden verbeterd. 
Aan ondoorzichtigheid en verspilling moet een ein
de worden gemaakt. Bovendien is het onwenselijk 
en contraproductief om aan de ene kant hulp te ge
ven aan arme landen, en aan de andere kant uit in
dustriepolitieke overwegingen barrières op te wer
pen voor producten uit deze landen. 
Eén van de zwaarste lasten van ontwikkelingslan
den is de schuldenlast. Kwijtschelding van schul
den dient dan ook een belangrijk deel uit te maken 
van het Nederlands beleid. 
Hulp in EU- en VN-verband behoeft een herover
weging. De EU kan zich beter beperken tot groot
schalige infrastructurele projecten, betalingsbalans
steun en coördinatie ter plekke van de activiteiten 
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van de lidstaten en overleg met andere donoren. 
Controle op en betrokkenheid bij deze samenwer
king dient te worden verbeterd, vanuit het Neder
landse en het Europese Parlement. 

De omvang van de hulp 
Het belang van een actief buitenlands beleid dient 
in de komende vier jaar te leiden tot een stapsgewij
ze verhoging van de uitgaven voor internationale 
samenwerking. Binnen dit budget dient het per
centage voor de ODA-middelen (de zuivere ont
wikkelingshulp) te stijgen tot 1 % van het BNP. De 
overige uitgaven in het kader van internationale sa
menwerking dienen licht te worden verhoogd (dat 
wil zeggen dat dit percentage boven op de ODA
middelen wordt besteed). Het gaat hier onder 
meer om: 
- hulp en investeringsinspanningen in Midden- en 

Oost-Europa 
- onvoorziene extra uitgaven voor noodhulp bij 

crisissituaties 
- vergroting van de huidige opvang van vluchtelin 

gen in de eigen regio 
- bijdragen in de kosten van vredesoperaties 
- en het nakomen van de in Rio de Janeiro over-

eengekomen afspraken voor een internationaal 
milieubeleid. 

De norm voor ontwikkelingssamenwerking drukt 
een morele verplichting uit. Wij voelen die ver
plichting nog steeds. Maar de norm heeft teveel het 
karakter gekregen van een ' bewijs van goed ge
drag' . Het is wenselijk dit te doorbreken en de in
houd van de internationale samenwerking sterker 
naar voren te halen. Dit stimuleert een grotere be
trokkenheid bij de vormgeving van de internatio
nale samenwerking. De discussie over de besteding 
van de (reële) groei van het budget als gevolg van 
de groei van het BNP draagt hieraan bij. 

• 91 
Milieu en economische hulp 
Extra inzet is nodig om te voorkomen dat de eco
nomische inhaalslag, die op dit moment gaande is 
in Midden- en Oost-Europa en de ontwikkelings
landen, gepaard gaat met een grote stijging van het 
energieverbruik. De vaak enorme verspilling van 
energie en grondstoffen moet worden teruggedron
gen. Dit zonder de noodzakelijke economische ont
wikkeling in die landen te remmen. Internationaal 
moet er aanzienlijk meer financiële armslag komen 
om in die landen schone technologie, energiebespa
ring en duurzame energie (zonne-energie en warm
tekracht) te introduceren. Nederland zal een bijdra
ge leveren aan de investeringen in het verminderen 
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van de milieubelasting in Oost-Europa. Dit zou een 
versnelling kunnen betekenen van de groene her
structurering van de Wereldbank, het IMF en het 
Wereldmilieufonds van de VN. 

Ook bedrijven worden in de gelegenheid gesteld 
een financiële bijdrage te leveren, in ruil voor een 
gedeelte van hun nationale verplichtingen tot be
perking van de milieulast (de zogeheten 'joint im
plementation'). De milieu gulden kan daardoor ef
fectiever worden ingezet dan in eigen land: in veel 
van de genoemde landen moeten immers nog hele 
elementaire methoden en technologie worden inge
voerd, die de milieuvervuiling direct krachtig kun
nen terugdringen. 
Een efficiënte besteding van milieuguldens kan be
reikt worden door het introduceren van verhandel
bare emissierechten, zowel tussen bedrijven als tus
sen verschillende staten binnen Europa, vergelijk
baar met de huidige praktijk in de Verenigde Sta
ten. 
Overigens is het niet de bedoeling dat het bedrijfs
leven de eigen verantwoordelijkheid afkoopt door 
elders de 'goedkope opties' te realiseren. 
Op termijn zal het bedrijfsleven in het noorden 
ook een start moeten maken met de vermindering 
van de milieulast hier en betekent 'joint implemen
tation' geen vervanging van deze plicht. Van be
lang is dat het ontwikkelingsland, na ingestemd te 
hebben met 'joint implementation', zich in de toe
komst op milieu-vriendelijke wijze kan ontwikke
len. Dit kan gerealiseerd worden door de over
dracht van schone technologie naar ontwikkelings
landen. 

• 92 
VN 
De PvdA hecht grote betekenis aan de Verenigde 
Naties, en vindt dat de hervorming van de organi
satie hoger op de agenda van het Nederlandse bui
tenlandse beleid dient te staan. We streven niet 
naar bezuinigingen per se, maar naar een volwaar
dige en effectieve rol van de VN in de ontwikkeling 
van landen en in de handhaving van internationale 
stabiliteit. 
Wij moeten bevorderen dat de huidige twee VN
tribunalen ter berechting van oorlogsmisdaden in 
het voormalige Joegoslavië en in Rwanda middelen 
toegewezen krijgen om hun taak beter te kunnen 
uitvoeren. Zo snel mogelijk moeten deze twee tri
bunalen opgaan in een permanent tribunaal ter 
berechting van oorlogsmisdaden waar ook ter we
reld. 
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• 93 
Opkomen voor mensenrechten 
Buitenlandse politiek is meer dan het behartigen 
van nationale economische belangen. De kracht 
van een samenleving berust mede op politieke 
waarden waarop ze is gegrondvest en die ze uit
daagt: pluriformiteit, tolerantie, democratie, open
heid. 
Gezien de geleidelijke machtsverschuivingen in de 
wereld zou het opkomen voor mensenrechten wel 
eens een steeds hogere prijs kunnen vergen. Denk 
aan botsingen met Indonesië en China. 
De les die we hieruit trekken is niet dat de rechten 
van de mens geen aspect meer kan zijn van ons bui
tenlands beleid. Integendeel, Nederland zal zich 
blijven inzetten om de bescherming van de men
senrechten te versterken. Om de effectiviteit van 
het mensenrechtenbeleid te verhogen zal Neder
land bondgenoten moeten zoeken. Met behoud 
van onze eigen verantwoordelijkheid op dit terrein 
zullen we ons inspannen om de Europese samen
werking ook op het terrein van mensenrechten te 
intensiveren. 

• 94 
Vrede in het Nabije Oosten 
In het Israëlisch-Palestijnse conflict ondersteunt 
de PvdA het principe 'grondgebied in ruil voor 
vrede', dat onder meer de basis vormde voor de 
akkoorden van Oslo. Zowel aan Palestijnse als aan 
de Israëlische kant moet onze steun gaan naar die 
krachten die het vredesproces actief bevorderen. 
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• 95 
Veel gewoonten en structuren die ons helpen om 
tot besluiten te komen hebben een lange geschiede
nis. Ze zijn geworteld in onze democratie, en heb
ben eraan bijgedragen dat ons land in zijn maat
schappelijke en economische ontwikkeling vooruit 
is gekomen. Dit besef ontslaat ons niet van de 
plicht om de kwaliteit van de democratie en de 
structuren die haar belichamen voortdurend te 
toetsen. Maar het kan er wel toe leiden dat in veel 
gevallen eerder voorrang wordt gegeven aan verbe
teringen van de bestuurspraktijk dan aan ingrij
pende stelselhervormingen. 

Democratie is meer dan alleen parlementaire de
mocratie. Het delen van verantwoordelijkheden 
met en door organisaties in alle geledingen van de 
maatschappij is eigen aan de Nederlandse bestuur
lijke cultuur. Langs die lijn streven wij naar een 
verdere 'vermaatschappelijking' van onze demo
cratie. Immers, het vervagen van partijpolitieke 
ideologieën als krachtig handelingsperspectief 
brengt met zich mee dat ook maatschappelijke or
ganisaties en individuele burgers terecht aanspraak 
kunneil maken op een stem in democratische be
sluitvormingsprocessen. Bovendien is de complexi
teit van onze samenleving zo toegenomen, dat we 
alle creativiteit die in de maatschappij voorhanden 
is nodig hebben om zinvolle besluiten te nemen. 
Dat vereist afstemming tussen de strategieën van 
ondernemingen en overheden, van maatschappelij
ke organisaties en burgers. De politiek moet daarin 
haar verantwoordelijkheid nemen, keuzes durven 
maken. Het primaat van de politiek is iets anders 
dan een dictaat van de politiek. 

Van oudsher zet de sociaal-democratie zich in 
voor het bestrijden van monopolieposities. Zowel 
marktpartijen als de staat zelf hebben behoefte aan 
krachtige 'countervailing powers'. Machtsposities 
van bedrijven, gesubsidieerde organisaties of de 
overheidsbureaucratie gaan vaak ten koste van de 
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Openbaar bestuur en 
democratie 

belangen en de betrokkenheid van burgers. Zoals 
het actuele debat over de maatschappelijke verant
woordelijkheid van bedrijven laat zien is het niet 
alleen aan de overheid om zich in dit verband an
ders en opener op te stellen. 
De PvdA pleit ervoor dat overheden het voortouw 
nemen om op een open manier tot het ontwikke
len van beleid te komen. De overheden dienen dan 
een andere rol te kiezen. Er is veel talent en kennis 
in de samenleving aanwezig. Als de overheid op 
een open wijze met de burger communiceert kan 
dit talent en deze kennis in beleidsontwikkelingen 
benut worden (zo niet, dan maakt dit talent zich te
recht in de bezwaarschriften wel kenbaar). Voor 
politici betekent dit: minder intern overleggen en 
meer extern luisteren, niet alleen uitleggen maar 
ook overleggen, meer op politieke overeenstem
ming gericht zijn en in samenspraak met burgers 
beleid ontwikkelen. 

Naar onze mening is het niet productief het debat 
over de kwaliteit van het openbaar bestuur voorna
melijk in ideologische termen te voeren. 'Privatise
ring', liberalisering', 'deregulering' kunnen nooit 
een doel op zich zijn. Wanneer verantwoordelijk
heden die tot het publieke domein dienen te beho
ren verdwijnen of vervagen, komt het algemeen be
lang (inclusiefhet sociaal belang) al snel onder 
druk te staan. Voor de PvdA is het niet primair van 
belang dat de overheid (meer of minder) terug
treedt, maar dat de overheid voldoende mandaat 
heeft voor haar handelen. 
Bij de uitvoering van publieke taken spelen overwe
gingen van doelmatigheid een grote rol. Wanneer 
de overheid de taak heeft gedefinieerd is het heel 
goed mogelijk concurrentie te laten plaatsvinden 
in de uitvoering. 

• 96 
Prioriteiten voor de komende kabinetSperiode 
• openingstijden en bereikbaarheid van overheids-
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diensten worden verruimd en aangepast aan de 
wensen van de burgers. 
grootschalige experimenten met informatie- en 
communicatietechnologie om het contact tussen 
overheid en burger te verbeteren. 

• er komen meer middelen beschikbaar voor het 
steden beleid. 

• de bestuurlijke organisatie van grote investerings
projecten wordt gestroomlijnd. 

• de democratische invloed op dergelijke grote pro
jecten wordt verbeterd door gekozen organen in 
een veel eerder stadium op de hoogte te stellen 
van beleidsvoornemens in hoofdlijnen. 
de organisatie van de ambtelijke ondersteuning 
wordt verbeterd. 

• de controlerende taak van de Tweede Kamer 
wordt versterkt door meer (kortere) onderzoe
ken op te zetten. Daarnaast worden een parle
mentair budget-bureau en een parlementair EU
bureau ingesteld. 
politieke partijen krijgen na verkiezingen de be
schikking over meer middelen om de participatie 
van burgers te bevorderen. 

• 97 
Toegankelijker overheidsdiensten 
De PvdA streeft naar het invoeren van een 'kwali
teitshandvest' voor overheidshandelen. Daarin 
wordt vastgelegd welke afspraken en inspannings
verplichtingen zijn overeengekomen tussen het po
litieke bestuur en publieke organisaties, zodat de 
burger daar een beroep op kan doen. 
Een van de verbeteringen die daaruit moeten 
voortvloeien is dat de burger vaker en op hem of 
haar passende tijden bij overheidsdiensten terecht 
kan. Openingstijden en bereikbaarheid van over
heidsinstellingen moeten bij de tijd worden ge
bracht. Dit past in ons streven de toegankelijkheid 
tot beschikbare voorzieningen en inkomensafhan
kelijke regelingen aanmerkelijk te verbeteren. 

Informatietechnologie en communicatie met de 
burger 
De komende eeuw kan ons land, en dus ook het 
openbaar bestuur, diep ingrijpende veranderingen 
tegemoet zien als gevolg van de invoering van nieu
we informatie- en communicatietechnologie. Deze 
technologie moet benut worden om de kwaliteit 
van de democratie te verhogen. Dat vergt meer 
dan het bouwen van een 'web-site' voor elke ge
meente. Er moet systematisch worden doordacht 
hoe de nieuwe technologie kan worden gebruikt in 
de communicatie tussen overheid en burger. In de 
komende kabinetsperiode wordt daarmee groot-
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schalig geëxperimenteerd op alle niveaus van het 
openbaar bestuur. 

• 98 
Lokaal bestuur 
Gemeenten en provincies vormen onmisbare scha
kels tussen rijksoverheid en burgers. De afgelopen 
jaren heeft het lokaal bestuur nog meer gewicht ge
kregen door decentralisatie van rijkstaken en be
voegdheden. Daarom moet het lokaal bestuur vol
doende in staat zijn om in zelfstandigheid van be
stuur te kunnen opereren. Gemeentes hebben im
mers korte lijnen naar hun burgers, en voor boven
lokale afstemming bieden provincies een vitale ver
binding. 

Stedenbeleid 
Het stedenbeleid wordt voortgezet en met meer in
vesteringsmiddelen ondersteund in het kader van 
het 'vitaliteitsfonds' . 
Het stedenbeleid heeft geleid tot versterking van de 
identiteit en slagkracht van steden die geconfron
teerd worden met een opeenstapeling van proble
men. Bestuurlijke erkenning van de zin van dat 
proces is noodzakelijk. 
Belangrijk blijft een inzet gericht op het herstel van 
een evenwichtige verdeling van lasten en lusten tus
sen centrumgemeenten en agglomeratie. De stad 
en 'de rand' hebben elkaar nodig, in een structu
reel gezonde bestuurlijke en financiële verhouding. 
Een pragmatische aanpak staat hierbij voorop. Zo
wel de vorming van stadsprovincies als gemeente
lijke herindeling kunnen behulpzaam zijn, maar 
worden niet beschouwd als doel op zich. In elke si
tuatie waarin veranderingen noodzakelijk en ge
wenst zijn (Rotterdam, Haaglanden, Amsterdam/ 
Schiphol, Eindhoven, Twente, Utrecht, Arnhem & 
Nijmegen) zal worden gezocht naar het bestuurlijk 
model dat het beste past. 

De PvdA is tegen een direct gekozen burgemeester. 
De PvdA streeft wel naar een burgemeester gekozen 
door de gemeenteraad. 
Wil dit een zinvolle bestuurlijke vernieuwing zijn, 
dan vergt dat een drastische verandering van de be
stuurlijke verhoudingen op lokaal niveau. 

• 99 
Overheid en markt 
In tal van sectoren heeft de overheid het combine
ren van publieke taakvervulling en commercie in 
organisaties aangemoedigd. Mede daardoor be
staan er nu duizenden van dat soort 'gemengde' or
ganisaties. De voordelen van deze aanpak (met 
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name schaalvoordelen) zijn vaak groot. Wel dreigt 
soms concurrentievervalsing te ontstaan. Schei
ding van functies en toerekeningen kan daarop 
een antwoord zijn, maar dat neigt er weer toe het 
innovatieproces in organisaties te remmen. Een 
dogmatische en uniforme aanpak werkt hier 
slecht: dat leidt tot een ingewikkeld stelsel van re
gels, waarop dan weer tal van uitzonderingen moe
ten worden gemaakt. Het is beter om het nieuwe 
algemene mededingingsregiem toe te passen. 

Bestuurlijke organisatie van grote investeringspro
jecten 
De grote infrastructuurprojecten die op stapel 
staan vragen een weldoordachte financiering, waar
in ook het particuliere bedrijfsleven kan participe
ren. Dit vereist een opzet van deze projecten, waar
door deze partners vanaf het eerste begin bij het 
ontwerpproces worden betrokken. 
Tegelijkertijd willen wij het besluitvormingsproces 
over dergelijke grote projecten (ook op gebieden 
als milieu en natuurbouw) stroomlijnen om stag
natie in voorbereiding en uitvoering te voorko
men. Veel besluiten wachten immers op elkaar, het 
inpassen van alle ambities in een goede ruimtelijke 
ordening op ons beperkte grondgebied is nu een
maal een complexe aangelegenheid. 

Het besluitvormingsproces kan aanzienlijk verbe
terd worden door de volksvertegenwoordiging 
vroegtijdig te betrekken bij de besluitvorming. De 
regering legt het parlement een eerste lezing voor 
van het te nemen besluit, dat het karakter heeft 
van een probleemstelling of een voornemen in 
hoofdlijnen. Vervolgens worden in het gemeen 
overleg de condities gespecificeerd die de regering 
in staat stellen in contact te treden met maatschap
pelijke partners. Oogmerk van zo'n 'strategische 
verstrengeling' is ook het verhogen van het tempo 
van besluitvorming. 

Verzelfstandigde overheidsdiensten 
Met de decentralisatie en verzelfstandiging van 
overheidsdiensten zijn de afgelopen tien jaar in 
het algemeen goede resultaten geboekt, met name 
waar het gaat om de efficiency van de beleidsuit
voering. 
Wij vinden het van groot belang de zelfstandigheid 
van het management van uitvoeringsorganisaties 
te bewaken, en de betrekkingen tussen departemen
ten en zelfstandige bestuursorganen transparant te 
houden. 
Wat betreft de verantwoordelijkheid van bewinds
personen voor beleidsterreinen waarop bevoegdhe
den zijn gedecentraliseerd of verzelfstandigd vin-
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den wij dat ministers zich niet mogen verschuilen 
achter een gebrek aan wettelijke bevoegdheden. 
Op hun beleidsterreinen kunnen zij immers desge
wenst een regisseren de rol vervullen, gefundeerd 
op hun taak om het algemeen belang te hoeden. 

• 100 
Organisatie van de ambtelijke ondersteuning 
De politieke leiding van departementen moet com
petent zijn om ambtelijke organisaties aan te stu
ren, niet alleen door het formuleren van beleids
doelen, maar ook in de dagelijkse praktijk. Dat 
vergt zorgvuldige selectie van politieke bestuur
ders. 
Voor deze bestuurders is ondersteuning door inte
gere en bekwame ambtenaren van cruciale beteke
nis. Wij bepleiten een kwaliteitsverhoging van de 
ambtelijke ondersteuning, onder andere door een 
betere doorstroming, loopbaanmobiliteit en uitwis
seling van kennis. In dat verband merken wij wel 
op dat 'job rotation', wanneer het dwangmatig en 
zonder achterliggend concept wordt toegepast, 
maar al te gemakkelijk het beleidsgeheugen van 
ambtelijke organisaties aantast. 

Wij vinden dat de Algemene Bestuursdienst niet al
leen een instrument moet zijn om vacatures ver
vuld te krijgen, maar ook een bron van inspiratie 
voor de departementen: via nieuwe vormen van sa
menwerking tussen ambtenaren en uitwisseling 
van ideeën. Het kan daarbij zinvol zijn de Bestuurs
dienst uit te breiden naar de middenkaders bij de 
rijksoverheid, de hogere kaders in de grotere ge
meenten en Nederlandse ambtenaren werkzaam 
bij de Europese Unie en andere internationale or
ganisaties. 

Zeer goede opleidingen en de invoering van 'sabba
ticalieave' moeten verder bijdragen tot het forme
ren van een uitstekend ambtelijk corps, dat met 
grote inzet werkt aan het algemeen belang. 

• 101 
Parlement 
De controlerende positie van de Tweede Kamer 
wordt langs meerdere wegen versterkt. In de eerste 
plaats door meer projectmatig te werken, teneinde 
een verdieping van de controletaak vorm en in
houd te geven. Naast het middel van de parlemen
taire enquête moeten kortere en minder omvang
rijke onderzoeksprojecten van de Tweede Kamer 
mogelijk worden, zodat er ruimte ontstaat om 
meer onderzoeken uit te voeren. Overigens kan on
derzoek ook worden uitbesteed aan bestaande in
stellingen of organisaties. 
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Het verzamelen van contra-expertise in het kader 
van de controle op de collectieve uitgaven moet een 
meer permanente basis krijgen in de vorm van een 
parlementair budget bureau. 
Ook de controle op de beleidsontwikkeling binnen 
de EU moet een nieuwe impuls krijgen. Dit vergt 
meer professionele expertise in Den Haag, en een 
meer gestructureerde uitwisseling van informatie 
met (de Nederlandse leden van) het Europese par
lement. Een permanent parlementair EU-bureau 
kan hieraan ondersteuning bieden. 
Onderzocht wordt of een verkleining van de Twee
de Kamer kan bijdragen aan de noodzakelijke ver
sterking van de controlerende taak van het parle
ment, door een sterkere oriëntatie op de hoofdlij
nen van het beleid. 

Kiesrecht 
Het aanpassen van de taakuitoefening van de 
Tweede Kamer is een snellere manier om meer ef
fectiviteit en representativiteit te bereiken dan sleu
telen aan het kiesrecht. 
Er wordt een volgende stap gezet in de uitbreiding 
van het kiesrecht voor niet-Nederlandse ingezete
nen van ons land, volgens het initiatief-wetsvoor
stel van de PvdA. Verder willen wij dat wordt on
derzocht hoe verkiezingen kunnen worden gecom
bineerd, dit om de opkomst van kiezers te bevorde
ren. 

• 102 
Financiering van politieke partijen 
Politieke partijen moeten zich ontwikkelen tot ken
niscentra voor maatschappelijke integratie. Ze 
moeten de ambitie van het democratisch besturen 
in de praktijk waarmaken, met name door toetsba
re beleidsprogramma's op te stellen, en kandidaten 
te rekruteren voor openbare functies. Inmiddels 
moeten zij zich met al te beperkte middelen van 
deze taken kwijten. 
Wij stellen voor meer financiering ter beschikking 
te stellen van deze voor het functioneren van de de
mocratie vitale organisaties, en wel op een wijze 
die de kiezer mede bepaalt. Naast en basisbedrag 
uit de begroting, geoormerkt voor bepaalde beste
dingsdoelen, krijgen partijen na verkiezingen aan
spraak op een bepaald bedrag per stem. Dit is be
stemd om politieke participatie door burgers te be
vorderen. 

• 103 
Frictiekosten 
Het proces van bestuurlijke vernieuwing in ons 
land verloopt traag. Burgers en bestuurders blijken 
vaak huiverig voor de gevolgen van bestuurlijke 
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verandering. Concrete voorstellen tot structuurver
andering in het openbaar bestuur stuiten vaak op 
groot verzet. Gerechtvaardigd verzet soms, want de 
'frictiekosten' van reorganisaties kunnen zeer hoog 
zijn. 
Dit ontslaat ons niet van de verplichting om de 
kwaliteit van de democratie en de structuren die 
haar belichamen voortdurend te toetsen. Het bete
kent wel, dat we sneller, en soms beter, resultaat 
kunnen boeken wanneer we verbeteringen in de be
stuurspraktijk voorrang geven boven staatsrechte
lijke veranderingen (zoals wijziging van de Grond
wet). 

• 104 
Samenlevingsvormen 
Het huwelijk wordt opengesteld voor homoseksue
le relaties. Adoptie van kinderen door homoseksue
le paren wordt mogelijk gemaakt. De bestaande 
mogelijkheden voor partnerregistratie blijven daar
naast intact. 

• 105 
Nederlandse Antillen en Aruba 
Nederland hecht aan de goede band met de Neder
landse Antillen en Aruba en hun bewoners. De be
staande samenwerking met de Nederlandse Antil
len en Aruba binnen het Koninkrijksverband dient 
te worden voortgezet. Antillianen en Arubanen 
hebben, net als Nederlanders, dienovereenkomsti
ge rechten en plichten. Zo houden zij het recht 
zich vrij in Nederland te vestigen, maar evenzo de 
plicht om zich dan voor de Nederlandse samenle
ving open te stellen, de Nederlandse taal te leren 
beheersen en zich beschikbaar te stellen voor de 
arbeidsmarkt. Hiertoe dienen ook Antilliaanse en 
Arubaanse nieuwkomers een inburgeringstraject te 
volgen. 

In Koninkrijksverband is het evenzeer van belang 
dat het bestuur in alle delen van het Koninkrijk 
deugdelijk van aard is. Dat wil zeggen dat de be
sluitvorming over publieke aangelegenheden de
mocratisch van aard moet zijn, dat de mensenrech
ten volledig worden gerespecteerd, dat de rechts
gang ongehinderd kan plaatsvinden en er een ver
standig sociaal- en financieel-economisch beleid 
gevoerd wordt, waarbij parlementen goed gebruik 
willen en kunnen maken van hun budgetrecht. Bin
nen het Nederlandse hulpbeleid wordt prioriteit 
gegeven aan het bevorderen van het onderwijs, 
waarbij handhaving van de leerplicht en de kwali
teit van het onderwijs speerpunten zijn. Ook moet 
het beleid bijdragen aan een marktvriendelijke om
geving op de eilanden, opdat de werkgelegenheid 
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wordt gestimuleerd. Het creëren van werk is im
mers ook op de Antillen en Aruba de beste manier 
om de daar bestaande grote sociale problematiek 
te verminderen. Tevens zal het beleid bijdragen tot 
het intensiveren van de culturele samenwerking 
binnen het Koninkrijk. 
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• 
Senioren 2000 is een politieke partij in opbouw; 
een partij die zich nauw verwant weet met de 
emancipatiebeweging voor ouderen en daar deel 
van uitmaakt. Senioren 2000 komt op voor het per
soonlijk en maatschappelijk welzijn van alle men
sen. Senioren 2000 vindt dat jong en oud samen 
verantwoordelijk zijn voor de samenleving, en dat 
ouder worden en ouder zijn een voorrecht is. 

De emancipatie van de senioren is door henzelf op 
de maatschappelijke en politieke agenda geplaatst. 
De afgelopen decennia is de situatie van de senio
ren in de samenleving radicaal van karakter veran
derd. Enerzijds is door de economische omstandig
heden de leeftijd waarop men 'oud' wordt ge
noemd aanzienlijk verlaagd, naar 55 jaar en nog 
jonger, waardoor jongere senioren vaak ten on
rechte een etiket van passiviteit krijgen opgeplakt. 
Anderzijds zorgt de ontwikkeling van de medische 
technologie ervoor dat steeds meer mensen tot op 
hoge leeftijd actief en vitaal zijn. Het doorgaande 
proces van individualisering resulteert in een le
vensstijl die gebaseerd is op zelfredzaamheid. Dit 
alles leidt tot een snel groeiende bevolkingsgroep 
van actieve, zelfstandige en mondige senioren. 
Maar helaas leidt deze individualisering ook tot 
een aanmerkelijke vervaging van de collectieve ver
antwoordelijkheid. Zwakkeren in de samenleving 
komen hierdoor in de verdrukking. 

In de twintigste eeuw, die bijna achter ons ligt, is 
het politieke handelen beheerst geweest door de te
genstelling tussen werknemers- en werkgeversbe
langen. Deze belangenstrijd werd vooral geken
merkt door het stellen van eisen. In de huidige Ne
derlandse overlegeconomie is deze klassieke 'links
rechts' -tegenstelling langzamerhand achterhaald. 

De individuele burgers hebben de afgelopen decen
nia, mede onder invloed van een breder onder-
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wijsaanbod, ontzuiling, welvaartsontwikkeling en 
de toegang tot een pluriform en wereldwijd media
aanbod, meer en meer de verantwoordelijkheid 
voor het eigen bestaan op zich genomen. De over
heid zal zich in de toekomst vooral bezighouden 
met het scheppen van randvoorwaarden, waarbin
nen individuele burgers, groepen van burgers, 
maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven 
vorm kunnen geven aan hun eigen verantwoorde
lijkheden. 'Civil society' en pressiegroepen zullen 
daarbij een steeds belangrijker rol spelen. 

Senioren 2000 is van mening dat in de komende ja
ren en in de eerste helft van de eenentwintigste 
eeuw, wanneer de vergrijzing haar hoogtepunt be
reikt, de politieke prioriteit moet liggen in het ver
beteren van de kwaliteit van het bestaan. Dit kan 
niet zonder solidariteit tussen de generaties en tus
sen de hogere en lagere inkomensgroepen. Solidari
teit is nodig om de AOW als basispensioen te ga
randeren en te kunnen voorzien in een pakket col
lectieve voorzieningen dat bruikbaar is voor de sa
menleving. 
Senioren 2000 kiest voor een samenleving waarin 
de mens en de zorg voor elkaar centraal staan! 

Zorg is een groot goed in het menselijk bestaan en 
een vitale en onmisbare activiteit van het sociale le
ven. Zorg is ook het politieke uitgangspunt voor de 
inrichting van een duurzame samenleving. Het is 
de taak van de huidige generaties om aan volgende 
generaties een bruikbare wereld door te geven. 
Vanuit deze visie wil Senioren 2000 ruimtelijke en 
sociale toekomstscenario's uitwerken. 

Senioren 2000 wil dat ouderen volop kunnen deel
nemen aan de samenleving in al haar facetten. 
Hiertoe is het nodig dat belemmeringen die deze 
maatschappelijke participatie blokkeren, worden 
weggenomen. Mede om die reden verzet Senioren 
2000 zich tegen leeftijdsdiscriminatie. 

Senioren 2000: 1 



Binnen de Nederlandse overlegeconomie moeten 
ouderen kunnen deelnemen aan die overlegorga
nen, die beslissingen nemen over zaken die senio
ren aangaan, zoals de oudedagsvoorzieningen. 

Tot op heden ontbreken de ouderen als partner in 
de overlegorganen van werkgevers- en werkne
mersorganisaties. Senioren 2000 bepleit een wette
lijke regeling om de senioren als derde sociale part
ner te erkennen. 

De diverse overheden moeten een beleid voeren 
dat vrije keuzemogelijkheden insluit. Op de terrei
nen gezondheidszorg, ouderenzorg, wonen, mobi
liteit, arbeid en inkomen moet keuzevrijheid be
staan. In het treffen van algemene voorzieningen 
wordt vooraf bezien of deze voorzieningen bruik
baar, bereikbaar en toegankelijk zijn voor senio
ren. Om die reden bepleit Senioren 2000 de invoe
ring van een Ouderen-Effect Rapportage. 

In de Tweede Kamer maakt de fractie van Senioren 
2000 zich sterk voor de belangen van de senioren. 
Hierbij zet zij zich niet af tegen de belangen van an
dere generaties. 

Onder senioren leeft het besef dat oud en jong sa
men verantwoordelijk zijn voor de samenleving! Se
nioren 2000 komt op voor het persoonlijk en maat
schappelijk welzijn van senioren én jongeren, men
sen met een handicap en diegenen die moeten 
rondkomen van een sociaal minimum. Kortom: 
voor allen die zorg behoeven. 

Senioren 2000 staat voor het verbeteren van de 
kwaliteit van onze samenleving! 

Senioren 2000: I 



• 2 
Demografische ontwikkelingen algemeen beleid 

Er moet een structureel overheidsbeleid komen om 
de ouder wordende 'baby-boomers' van de jaren 
veertig en vijftig op te vangen. 

Toelichting 
In de afgelopen 25 jaar nam het aantal inwoners 
van 55 jaar en ouder met bijna 40% toe tot ruim 
3,5 miljoen. Voor de komende 25 jaar wordt een 
toename met 60% verwacht. Deze versnelling in de 
groei van de oudere bevolking houdt verband met 
de 'Baby Boom', de geboortegolf van de jaren veer
tig en vijftig. De versnelde groei van het aantal seni
oren zal op betrekkelijk korte termijn merkbaar 
zijn op de arbeidsmarkt: bij ongewijzigd beleid zijn 
vraag en aanbod niet langer in evenwicht. Na 2010 
zal dit ook merkbaar worden bij de financiële oude
dagsvoorzieningen. 
Tevens zal deze groei leiden tot schaarste aan senio
renwoningen. Op de grote nieuwbouwlocaties 
worden momenteel vooral eengezinswoningen ge
bouwd. Om het bouwen van meer seniorenwonin
gen mogelijk te maken is een evenwichtige bestem
ming van de schaarse ruimte nodig. 

• 3 
Openbaar bestuur 

Iedere bestuurslaag dient doelmatig, slagvaardig, 
competent en democratisch te functioneren. Het 
open debat in de politiek moet worden hersteld. 
Het doen en laten van de overheden moet worden 
gecontroleerd op rechtmatigheid en doelmatigheid. 
Senioren 2000 bepleit een departementale herinde
ling. 
Senioren 2000 bepleit een masterplan Bestuurlijke 
(her)indeling van Nederland. 

Toelichting 
De kwaliteit van de democratie moet worden verbe-
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terd. Daarvoor is nodig dat het primaat van de poli
tiek wordt hersteld. 

Het openbaar bestuur op gemeentelijk, provinciaal 
en rijksniveau moet worden beperkt tot de hoofdlij
nen. Overproductie van beleid moet worden voor
komen. De controle op het functioneren van het 
openbaar bestuur wordt ernstig belemmerd, onder 
andere als gevolg van de overvloedige stroom infor
matie in de vorm van rapporten, nota's en dergelij
ke. Het efficiënt besturen komt hierdoor in het ge
drang. De papierstroom moet daarom aanzienlijk 
worden teruggedrongen. 

Om verspilling van overheidsgelden tegen te gaan, 
dient er een nauwgezette voortgangscontrole plaats 
te vinden door de volksvertegenwoordiging over de 
wijze waarop door de regering wordt omgegaan 
met de conclusies uit de rapportages van de Alge
mene Rekenkamer 

De dienstverlening en de voorlichting aan de sa
menleving moeten klantvriendelijker zijn. Senioren 
2000 bepleit de invoering van één-loket-functies. 

Het benoemen van gedeputeerden en wethouders 
moet gebeuren door en vanuit de gekozen leden 
van respectievelijk Provinciale Staten en Gemeente
raden. De instelling van een Rekenkamer voor pro
vincies en gemeenten is een vereiste. 

De verdeling van overheidstaken over de verschil
lende ministeries is het historisch gegroeide resul
taat van politiek opportunisme en belangenstrijd. 

Het aantal ministeries kan worden verminderd. 
Dat is niet alleen kostenbesparend maar ook effi
ciënter. Te vaak is voorgekomen dat voorstellen 
van het ene ministerie niet strookten met de ideeën 
van een ander ministerie. Frappante voorbeelden 
zijn de besluitvorming over Schiphol, de Hogesnel
heidslijn (HSL) en de Betuwelijn. 
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Senioren 2000 denkt dat kan worden volstaan met 
een aantal kernministeries:-volkshuisvesting, ruim
telijke ordening, milieu, verkeer en waterstaat, land
bouw, natuurbeheer en visserij kunnen onder één 
ministerie vallen. Volksgezondheid, welzijn en so
ciale zaken kunnen eveneens in één ministerie wor
den samengebracht. Daarnaast kan nog gedacht 
worden aan buitenlandse zaken, ontwikkelingssa
menwerking en defensie onder één ministerie. Een 
samenvoeging van binnenlandse zaken en justitie 
ligt voor de hand, vooral als men ernaar streeft om 
de politie onder de bevoegdheid van één ministerie 
te brengen. 

Bij de uitdunning van het pakket voor de gezond
heidszorg en de opeenstapeling van de eigen bijdra
gen is nauwelijks gekeken naar de inkomensgevol
gen voor de laagstbetaalden en de armoedeval voor 
hen die net boven het minimum zitten. 

Senioren 2000 is van mening dat de komende kabi
netsperiode moet worden benut om een plan te ma
ken dat Nederland in één keer herindeelt. Daarbij 
dient rekening te worden gehouden met stedelijke 
en landelijke gebieden, infrastructuur en histori
sche en landschappelijke waarden. 
Bestaande provinciegrenzen zijn daarbij niet langer 
onaantastbaar en inwoneraantallen niet maatge
vend. Dit houdt tevens in dat alle huidige plannen 
met betrekking tot herindeling en stadsprovincies 
van tafel moeten. Behalve ruimtelijke en sociale toe
komstscenario's dient er ook een bestuurlijk scena
rio 2030 te komen. 

• 4 
Bestrijding van leeftijdsdiscriminatie 

Het verbod op leeftijdsdiscriminatie moet worden 
opgenomen in de grondwet. 
Leeftijd mag geen rol spelen bij werving, selectie en 
ontslag. 
Over de versterking van de positie van de oudere 
werknemer in het arbeidsproces zal een omslag in 
het denken dienen plaats te vinden. 

Toelichting 
Als gevolg van een dalend geboortecijfer zal in de 
komende decennia in toenemende mate een beroep 
moeten worden gedaan op de oudere werknemer. 
Oudere werknemers hebben een intrinsieke waarde 
voor het arbeidsproces. Door bijscholing en des
kundigheidsbevordering kan deze waarde in stand 
worden gehouden. 

Er moeten onafhankelijke vertrouwenspersonen 
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worden benoemd bij wie gevallen van leeftijdsdis
criminatie kunnen worden gemeld. De overheid, 
als grootste werkgever, moet hierbij een voor
beeldfunctie vervullen. In sociale jaarverslagen 
moeten overheidsinstellingen en het particuliere be
drijfsleven zich verantwoorden voor de wijze waar
op zij een niet-discriminatoir leeftijdsbeleid voeren. 

Senioren 2000 wijst demotie (het verlagen in rang 
en salaris) af. 

Ouderen-Effect Rapportage 

In het beleidsproces van de overheid (rijk, provin
cie en gemeente) moeten Ouderen-Effect Rapporta
ges worden uitgebracht. 

Toelichting 
Het overheidsbeleid moet worden afgestemd op 
een breed scala aan behoeften van ouderen. Er moe
ten instrumenten worden ontwikkeld waarmee be
leidsvoornemens van overheden te toetsen zijn op 
de gevolgen voor ouderen. 

• 5 
Arbeid en inkomen 

De participatie van oudere werknemers aan het ar
beidsproces is mede uit financieel-economisch oog
punt noodzakelijk. 

Toelichting 
De geringe arbeidsdeelname van senioren zal in toe
nemende mate als een belangrijk maatschappelijk 
probleem worden ervaren. Slechts een kwart van de 
bevolking tussen de 55 en 64 jaar heeft betaald 
werk. Twee op de vijf mannen en één op de acht 
vrouwen in deze leeftijdscategorie verrichten nog 
betaald werk. Van de 60- tot 64-jarigen heeft zelfs 
Diet meer dan één op de zes mannen en één op de 
twintig vrouwen werk. Door de omvangrijke uittre
ding van senioren uit het arbeidsproces leveren ou
deren een geringere bijdrage aan de financiering 
van de collectieve voorzieningen dan werkenden. 
Mede doordat de laatste jaren ouderen gestimu
leerd werden ruim voor hun 65e jaar de arbeids
markt te verlaten, heeft de indruk postgevat dat ou
deren geen 'productieve' bijdrage meer willen en 
kunnen leveren aan de samenleving. Werkgevers in
vesteren niet meer in oudere werknemers. Werklo
zen boven de 45 jaar hebben nauwelijks een kans 
om nog aan het werk te komen. 

Indien maatschappelijke ontwikkelingen het voor 
ouderen noodzakelijk maken l~nger aan het ar-
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beidsproces te blijven deelnemen, zullen politiek en 
werknemers- en werkgeversorganisaties met spoed 
een daarop aangepast beleid moeten ontwikkelen. 
Reeds in een zeer vroeg stadium zal er binnen de ar
beidsorganisaties een totaalpakket van sociaal be
leid moeten worden ontwikkeld. De oudere werk
nemer van morgen zal anders spoedig de gevolgen 
van een slecht beleid ondervinden: geen andere mo
gelijkheid blijft voor hem open dan de WAO! Een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid moet dit probleem 
tegengaan. Door middel van flexibele pensionering, 
recht op deeltijdwerk en regelingen voor zorg- en 
calamiteitenverlof, alsmede door invoering van 
loopbaanonderbrekingen kunnen werknemers ge
durende hun carrière gemotiveerd blijven om deel 
te nemen aan het arbeidsproces. 

Extra aandacht moet worden besteed aan de positie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt. Door herintre
ding te bevorderen kan worden voorkomen dat 
vrouwen na hun pensionering tot armoede veroor
deeld worden. 

Recht op arbeid 

Senioren 2000 is voorstander van een sociaal recht 
op arbeid. Zij die kunnen werken moeten ook in 
staat worden gesteld te werken. 

Toelichting 
Met hen die geen werk kunnen vinden moet een 
herintredingscontract worden afgesloten. Daarin 
wordt bepaald op welke wijze de toetreding tot de 
arbeidsmarkt plaats vindt. Uitkeringsgerechtigden 
dienen met behoud van uitkering werkzaamheden 
te verrichten in de maatschappelijke dienstverle
ning. 

Het begrip arbeid moet een ruimere invulling krij
gen dan alleen maar loonvormende (betaalde) ar
beid. Veel vrijwilligerswerk heeft een toegevoegde 
maatschappelijke waarde. Dit werk ten behoeve 
van de samenleving en de medemens moet dan ook 
gewaardeerd worden. Mogelijkheden zijn: collectie
ve verzekeringen van vrijwilligers, verruiming van 
de fiscaal toegestane onkostenvergoedingen en ver
betering van de mogelijkheid tot deskundigheidsbe
vordering. Tevens kan worden gedacht aan het for
meren van een 'vrijwilligerspool', waarbij het moge
lijk moet zijn zich collectief te verzekeren voor een 
aanvullend pensioen. 
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• 6 
Recht op een redelijk inkomen 

Senioren 2000 wil een beleid van inkomens- en 
koopkracht-garanties. 

Toelichting 
Mensen die buiten hun schuld niet meer kunnen 
werken behoren door de samenleving op een mens
waardige manier onderhouden te worden. De post
actieven mogen niet worden uitgesloten van de 
voordelen van de economische groei. Zij moeten 
een koopkrachtgarantie krijgen nadat er een koop
krachtreparatie heeft plaatsgevonden. 

Het verschil tussen minimumloon en uitkering 
moet voldoende groot zijn: de prikkel voor werk
zoekenden om te blijven zoeken naar betaalde ar
beid blijft daardoor aanwezig. 

Voorkomen moet worden dat huishoudens met 
een inkomen net boven de kwijtscheldingsgrenzen 
een armoedeval doormaken. Het is de plicht van de 
overheid om armoede door middel van generiek 
beleid te bestrijden. 

Bijna 80% van de ouderen-huishoudens heeft in
komsten uit een aanvullend pensioen. Daarvan 
heeft 75% tevens inkomsten uit arbeid, uit winst, 
uit vermogen of uit de sociale uitkeringen, inge
bracht door jongere huisgenoten. De AOW blijft, 
met een aandeel van 45%, de belangrijkste bron 
van inkomsten voor ouderen. Bij alleenstaanden is 
dat aandeel groter. (57% bij alleenstaande vrou
wen; zij hebben immers veelal geen pensioen opge
bouwd.) 

Sinds begin jaren tachtig delen ouderen niet evenre
dig in de groeiende welvaart. Hierdoor is hun inko
men achtergebleven bij de ontwikkeling van het 
modale loon en hebben zij inmiddels een koop
krachtachterstand van ongeveer 20% opgelopen. 
Daarnaast zijn de huren en de gemeentelijke belas
tingen explosief gestegen. Ongeveer tweederde van 
de ouderen heeft een inkomen dat beneden het ni
veau van het modale inkomen ligt. Van hen is 84% 
alleenstaand. Terwijl de inkomstenontwikkeling 
van ouderen achterblijft, geven ouderen meer dan 
het gemiddelde uit aan wonen en verzorging en 
minder aan ontwikkeling, ontspanning, verkeer en 
kleding. De kosten voor wonen, zorg en gezond
heidszorg zijn de afgelopen jaren fors gestegen. 
Vooral ouderen met een inkomen dat lager is dan 
150% van het sociale minimum, maken een armoe
deval door. Zij moeten schulden maken of interen 
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op hun vermogen. Zij moeten bijvoorbeeld de sterk 
gestegen woonlasten compenseren door minder 
geld uit te geven aan voeding. 

Ook de post ziektegebonden uitgaven kan bij chro
nisch zieken en mensen met een handicap stijgen 
tot 20% van het inkomen. De eigen bijdragen in de 
gezondheidszorg zijn mede oorzaak van de armoe
deval van vele ouderen. Het is onaanvaardbaar dat 
mensen in hun derde levensfase worden veroor
deeld tot armoede. Senioren 2000 pleit voor een in
komenspositie van senioren die participatie en inte
gratie van ouderen in de samenleving mogelijk 
maakt. Het sinds 1980 opgelopen koopkrachtver
lies van de AOW moet worden ingelopen. 

• 7 
Pensioenen 

De AOW moet als basispensioen worden gehand
haafd. 
De AOW moet inkomensonafhankelijk en wel
vaartsvast zijn. 
De Algemene Nabestaanden Wet moet worden in
getrokken. 
Geen aantasting van de aanvullende pensioenen. 

Toelichting 
Senioren 2000 wil vasthouden aan de solidariteits
beginselen van de AOW. De AOW moet gekoppeld 
worden aan de loonontwikkeling. Grondslagverbre
ding, fiscale maatregelen en meer werkgelegenheid 
moeten de AOW voor de toekomst zekerstellen. De 
financiering van de zogenaamde AOW -pot moet 
een onderdeel van de begrotingsstructuur van de 
overheid worden. 

Pensioenopbouw moet verplicht worden gesteld. 
Voorkomen moet worden dat door deeltijdwerken, 
flexwerken en uitkeringsperioden pensioenbreuken 
ontstaan. 

De Algemene Nabestaanden Wet (ANW) is binnen 
de sociale wetgeving een schandvlek op het blazoen 
van het paarse kabinet. Deze wet moet dan ook met 
spoed worden gewijzigd in een wet die recht doet 
aan de ontstane noden van vele weduwen en alleen
staande vrouwen die hun financiële positie niet 
kunnen verbeteren door werken of door het opbou
wen van een pensioen. Senioren 2000 zal alles in 
het werk stellen dit doel te bereiken. 

Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden 
moeten in de besturen van pensioenfondsen wor
den opgenomen. 
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• 8 
Lastendruk 

Senioren 2000 pleit voor lastenverlichting voor de 
burgers. 

Toelichting 
Veel Nederlanders hebben een spaarpot gevormd 
door de aankoop van een huis. Het eigen huis is 
een vorm van oudedagsvoorziening. Veel mensen 
met een eigen huis en een klein pensioen komen na 
hertaxatie van hun huis in het kader van de Wet 
Onroerende Zaken (WOZ) in grote problemen. 
Zij worden hoger aangeslagen voor de vermogens
belasting, het huurwaardeforfait in de inkomsten
belasting stijgen, de onroerendzaakbelasting (OZB) 
stijgt evenals de heffingen van het Waterschap. 

Senioren 2000 is voorstander van een geleidelijke 
afschaffing van de vermogensbelasting. Senioren 
2000 is tegen het heffen van vermogensbelasting 
op vermogens kleiner dan fl. 500.000,00. De hypo
theekrente van de eerste hypotheek blijft gehand
haafd als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. 

Aan de ongebreidelde groei van de gemeentelijke 
belastingtarieven moet op korte termijn een halt 
worden toegeroepen! De inningskosten moeten 
worden teruggedrongen. 

• 9 
Economische en Monetaire Unie (EMU) 

De invoering van een Europees sociaal minimum 
mag niet in strijd zijn met het Nederlandse stelsel 
van sociale zekerheid. 

Toelichting 
Senioren 2000 maakt zich zorgen over het hoge 
tempo waarin de Europese samenwerking gestalte 
krijgt. Een groot aantal landen moet de toetre
dingsnorm nog waar kunnen maken. 

De Nederlandse regering moet zich verzetten 
tegen het hanteren van Europese normen die ons 
sociale stelsel ongunstig beïnvloeden. Ons stelsel 
van oudedagsvoorzieningen mag geen achterstand 
oplopen door toetreding tot de Europese Monetai
re Unie. 
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• 10 
Financiën 

Senioren 2000 is voorstander van een behoedzaam 
groeiscenario. 
Senioren 2000 is voorstander van een sluitende be
groting 
Incidentele meevallers moeten worden gebruikt 
voor het verlagen van het financieringstekort en 
voor het repareren van de koopkracht van de AOW. 

Toelichting 
Senioren 2000 is van oordeel dat zorgvuldig moet 
worden omgesprongen met de beschikbare midde
len. Nederland doet het momenteel goed op de we
reldmarkt. De structurele groei van het arbeidsaan
bod is hoger dan in de rest van Europa. Wel wordt 
een vertraging van deze groei voorzien. 

Nederland heeft qua concurrentiepositie, winstge
vendheid, investeringsquote en overheidstekort een 
betere uitgangspositie dan de meeste andere Euro
pese landen. 

De vooruitzichten zijn weliswaar gunstig, maar 
door conjunctuurschommelingen is het zeer wel 
mogelijk dat binnen enkele jaren de conjunctuur
golf daalt en de gunstige vooruitzichten zich wijzi
gen. Een behoedzaam groeiscenario resulteert in 
een groei van het BPP van gemiddeld 2% per jaar. 
Een dergelijk scenario sluit beter aan op de groei 
van het arbeidsaanbod voor de komende jaren. Een 
dergelijke ontwikkeling past naar de mening van Se
nioren 2000 ook beter in de Nederlandse overlege
conomie. 

• 11 
Investeren in zorg 

Senioren 2000 wil voorkomen dat een tweedeling 
in de gezondheidszorg ontstaat, waarbij 'produc
tieven' voorrang krijgen op postactieven en inactie
ven. 

Senioren 2000 wil speciale zorg voor de volgende 
groepen in de samenleving: 

de bij hun geboorte lichamelijk en/of geestelijk 
gehandicapten en hun familie; 
de zwaar geestelijke gehandicapten met ernstige 
gedragsstoornissen en hun familie; 
bewoners en werkers in de verpleeg- en verzor
gingstehuizen; 
de thuiszorg-cliënten en hun verzorgers; 
de mensen die buiten hun schuld in de WAO, 
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WW, W AZ, Wajong of ABW terecht zijn geko
men. 

Senioren 2000 wil voor uitkeringsgerechtigden die 
in de zorgsector willen gaan werken, de mogelijk
heid openen bij te verdienen met behoud van uitke
ring. 
De overheid is primair verantwoordelijk voor een 
goed en betaalbaar aanbod van (gezondheids)zorg. 
Inperking van de macht van de zorgverzekeraars. 
Ziekenfondsen moeten weer regionaal gaan werken. 

Toelichting 
Als gevolg van de groei van het aantal ouderen zal 
het beroep op de gezondheidszorg toenemen. Een 
volumegroei van 3% per jaar is daardoor noodzake
lijk. De huidige wachtlijsten-problematiek in de ge
zondheidszorg heeft geleid tot de onzalige discussie 
over wie het eerst geholpen moet worden. 

Senioren moeten verzekerd zijn van voldoende 
zorg, in het bijzonder gezondheidszorg. Aan ziekte
kostenverzekeraars moet een acceptatieplicht wor
den opgelegd. 

Er dient een einde te worden gemaakt aan de op
eenstapeling van eigen bijdragen in de gezondheids
zorg. Het mag niet zo zijn dat er een toestand ont
staat dat alleen degenen die over voldoende finan
ciële middelen beschikken nog toegang hebben tot 
de noodzakelijke zorg. Er dient slechts een inko
mensafhankelijke eigen bijdrage te worden inge
voerd, gebonden aan een maximum. De lagere in
komensgroepen moeten worden ontzien. 

Behalve voor medische behandelmogelijkheden 
moet er ook meer aandacht komen voor verlichting 
van de gevolgen van ziekte voor het dagelijks leven 
van de patiënten en hun omgeving en voor opvang. 
Nieuwe geneesmiddelen waarvan de effectieve wer
king is aangetoond dienen voor vergoeding in aan
merking te komen. De prijs hoort daarbij geen rol 
van betekenis te spelen. Vanuit het oogpunt van on
gevallenpreventie is aanpassing van de woning en 
de woonomgeving noodzakelijk. 

Senioren 2000 constateert dat er sprake is van een 
'kantelproces' in onderdelen van de zorg. Op dit 
moment is er vooral een schaarste aan middelen. 
Een jaarlijkse verhoging van het zorgbudget maakt 
het mogelijk de 'ftleproblemen' in de verschillende 
sectoren van de zorg op te lossen. 

Beroepen in de gezondheidszorg zijn vanwege de 
zwaarte en de relatief lage beloning van de 'werkers 
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aan het bed' niet erg aantrekkelijk. Er moet een her
waardering van de verplegende en verzorgende be
roepen plaatsvinden. Om aan de toenemende vraag 
in de toekomst te kunnen voldoen dient meer geld 
beschikbaar te komen voor opleidingen in de zorg
sector, inclusief de huisartsenopleiding. 

Daarnaast is er aan de 'onderkant' van de zorg 
vraag naar geschikt, veelal lager opgeleid personeel. 
Bijverdienen met behoud van uitkering kan naar 
twee kanten stimulerend werken: enerzijds komt 
men daarmee (gedeeltelijk) tegemoet aan de vraag 
naar laaggeschoold personeel, anderzijds opent het 
de weg naar een betere herintreding voor (langdu
rig) werkzoekenden. 

Opleidingen in de zorgsector moeten aansluiten op 
de zorgbehoeften. Universiteiten moeten meer do
centen geriatrie aantrekken om huisartsen zodanig 
op te leiden, dat ingrijpende ouderdomsverschijnse
len, zoals dementie in een vroeg stadium onder
kend kunnen worden. Ook de verpleegkundige op
leidingen dienen in deze zin aangepast te worden. 
De zorgverlening moet beter worden afgestemd op 
de behoefte aan zorg. 

Er moet meer aandacht komen voor psychogeriatri
sche patiënten. Onderzoek op dat terrein moet wor
den gestimuleerd. De opnamecapaciteit in de gees
telijke gezondheidszorg moet worden vergroot. 

De wens van veel ouderen zolang mogelijk zelfstan
dig te blijven wonen en de afnemende capaciteit in 
de verzorgings- en verpleeghuizen leidt tot een ex
ceptionele stijging van de vraag naar thuiszorg. 
Noch de capaciteit, noch de deskundigheid, noch 
de financiële middelen zijn daarop afgestemd. Seni
oren 2000 vindt dan ook dat er zo snel mogelijk 
een enorme fmanciële impuls, afgestemd op de 
reële vraag, aan de thuiszorg moet worden gegeven. 
Tegelijk moet de capaciteit van de verzorgings- en 
verpleeghuizen in overeenstemming gebracht wor
den met de behoefte. 

De rol van mantelzorgers en vrijwilligers wordt 
steeds belangrijker, maar ook steeds zwaarder. Uit
breiding van het persoonsgebonden budget, fiscale 
maatregelen en meer professionele ondersteuning 
zullen leiden tot meer waardering voor het werk 
van mantelzorgers en vrijwilligers. 

• 12 
Onderwijs en opleiding 

Scholing, inclusief her- en bijscholing, moet princi-
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pieel voor iedereen bereikbaar zijn en moet een per
manent karakter hebben. 

Toelichting 
Onderwijs en opvoeding moeten weer op menselij
ke maat worden gebracht. 
In het (basis)onderwijs zijn geborgenheid en per
soonlijke aandacht van groot belang. De mega
scholen zijn nauwelijks in staat die te bieden. In het 
basisonderwijs mogen scholen niet worden ge
dwongen tot fusies, ook al kan op bestuurlijk ni
veau fusie voordelen opleveren, bijvoorbeeld door 
een gezamenlijk inkoopbeleid van leermiddelen. 

Het wordt hoog tijd dat er meer aandacht komt 
voor immateriële zaken. Onderwijs moet in de eer
ste plaats leiden tot het verbreden van de eigen ho
rizon, om van daaruit een keuze te maken. Scholen 
hebben ook een sociaal bindende functie, vooral in 
kleine kernen. 

In het keuzeaanbod moet rekening worden gehou
den met de toekomstige maatschappelijke behoef
ten. Voor de komende decennia moet in het onder
wijs aandacht zijn voor de gevolgen van de vergrij
zing. Het onderwijs moet mede worden afgestemd 
op de groeiende behoeften aan zorg. 

Senioren 2000 ondersteunt de leerweg Voorberei
dend Middelbaar Beroeps-Onderwijs (VMBO), 
waar de vooropleiding (VBO en mavo) voor het 
Middelbaar Beroeps-Onderwijs (MBO) beter is ge
regeld. 

Degenen die een diploma van het VBO of de mavo 
behalen moeten daar trots op kunnen zijn. Leerlin
gen die niet in staat zijn deze opleidingen te volgen 
kunnen naar de assistenten-opleiding gaan en daar
na doorstromen naar de Beroepsgeleidende Leerwe
gen (het vroegere Leerlingstelsel) van de Regionale 
Opleidings-Centra (ROC). 

Voor die leerlingen die niet sociaal redzaam zijn be
pleit Senioren 2000 dat de maatschappij ook voor 
hen perspectieven schept. Een vakgebonden oplei
ding, waarbij het beroepsperspectief in beeld blijft, 
moet uitkomst bieden. 

In sectoren van de dienstverlening, waaronder de 
zorg, zal de vraag naar laagopgeleiden toenemen. 
Als gevolg van de hoge loonkosten is er sprake van 
een structurele onderbezetting. Door herinvoering 
van het leerlingenstelsel (leerling-gezel-meester) 
kunnen de loonkosten in de beginfase van een car-
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rière lager zijn. Daar staat tegenover dat men een 
vak leert. 

De afgelopen decennia is het opleidingsniveau van 
ouderen aanzienlijk hoger geworden. De naoorlog
se generaties, die geprofiteerd hebben van de groei 
van de onderwijsdeelname, treden geleidelijk toe 
tot de rangen der senioren. In vergelijking met jon
gere volwassenen zijn ouderen, en vooral oudere 
vrouwen, nog steeds laagopgeleid. Ook blijft de 
deelname van werkende ouderen aan opleidingen 
nog steeds achter. Senioren 2000 is van mening dat 
bijscholing en deskundigheidsbevordering van wer
kende ouderen noodzakelijk is om vervroegde uit
treding terug te dringen. 

Het op peil houden van kennis en vaardigheden is 
van groot belang om onder meer een leeftijdsbe
wust personeelsbeleid te kunnen voeren. Er moeten 
gerichte educatieve programma's voor senioren ko
men, vooral op het gebied van informatietechnolo
gie. Het HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) 
is hiervoor een goede gelegenheid. 

Permanente educatie moet iedereen, maar vooral 
ouderen, in staat stellen om als volwaardig werkne
mer te blijven functioneren. De overheid dient 
daarbij het voorbeeld te geven. 

• 13 
Senioren en veiligheid 

Senioren 2000 .is voorstander van een integrale be
nadering van veiligheid. 

Toelichting 
Ouderen voelen zich vaker onveilig dan andere 
groepen in de samenleving. Het gaat daarbij om 
twee soorten onveiligheid: het risico slachtoffer te 
worden van een misdrijf en het risico slachtoffer te 
worden van wat voor ouderen belemmeringen zijn 
bij hun afnemende mobiliteit. 
Een groot aantal ouderen heeft het uitgaansgedrag 
gewijzigd ofbeperkt en veel ouderen doen 's avonds 
de deur niet meer open. Aan deze situatie moet 
meer aandacht worden besteed: de veiligheid op 
straat dient met groter zorg bewaakt te worden. 

Wanneer woning en woonomgeving niet zijn aan
gepast aan de ouder wordende mens, kan dit een 
gevoel van onzekerheid bij senioren versterken. Er 
moet dan ook alles aan worden gedaan om de vei
ligheid thuis en in de vertrouwde woonomgeving te 
verzekeren. 
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• 14 
Justitie 

De wetgeving moet handhaafbaar zijn. De wetten 
moeten gehandhaafd worden. 
De veiligheid van de burger moet gewaarborgd 
worden. 
Senioren 2000 wil een hervorming van het straf
recht 

Toelichting 
De overheid moet duidelijk maken dat recht en ge
rechtigheid van fundamenteel belang zijn voor 
onze samenleving. Hierbij moet voorop staan dat 
de rechtspraak voor alle burgers beschikbaar moet 
zijn! Indien de gang naar de rechter, om financiële 
redenen, niet voor iedere burger mogelijk is, ont
breekt een wezenlijk element aan onze rechtspraak. 
Het is aan de overheid de maatregelen te nemen die 
een optimale rechtspraak voor alle burgers waar
borgt. Niet minder belangrijk is blijvend de aan
dacht te vestigen op ieders verantwoordelijkheid 
voor elkaars veiligheid en welzijn. 

In het strafrecht overheerst de opvatting van de re
classeerbaarheid van de dader. Daarmee doet men 
de samenleving en de slachtoffers van misdrijven te
kort. Senioren 2000 is voorstander van het opne
men van een minimumstrafmaat in het Wetboek 
van Strafrecht. 

Politie en Openbaar Ministerie moeten kwalitatief 
en kwantitatief zo zijn toegerust, dat de burger 
weer vertrouwen krijgt in het gezag. Meer inzet en 
creativiteit zijn nodig om oorzaken van criminali
teit te achterhalen en preventief te werken. 

Veel voorkomende criminaliteit moet hard aange
pakt worden door middel van lik-op-stuk-beleid. 
Behalve voor meer blauw op straat pleit Senioren 
2000 vooral voor 'beter blauw': beter opgeleide 
agenten, basisvoorzieningen voor de politie dicht 
bij de burger en 'kantoor op straat'. De grote ste
den moeten de beschikking hebben over voldoende 
cellen. Bij kinderrecht en jeugdstrafrecht moet 
meer worden ingespeeld op de rol van de ouders. 

De verkeersveiligheid moet meer aandacht krijgen. 
Daders van verkeersdelicten, waarbij slachtoffers 
overlijden of blijvend letsel oplopen, moeten stren
ger worden bestraft. Slachtoffers ofhun nabestaan
den moeten hun materiële en immateriële schade 
kunnen verhalen op de dader. 

Veel verkeersovertreders hebben lak aan de wet. 
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Dit geldt zowel voor het gemotoriseerde verkeer 
(auto's, motoren en bromfietsen) als voor het fiets
verkeer. Van verkeersdeelnemers, zoals fietsers en 
voetgangers, mag worden verwacht dat zij de ver
keersregels in acht nemen en de verkeersveiligheid 
niet in gevaar brengen. Senioren 2000 is voorstan
der van een verplichte wettelijke aansprakelijkheids
verzekering van alle verkeersdeelnemers. 

Fraude en corruptie werken niet alleen normverva
gend, maar ontwrichten ook de samenleving. Bin
nendringen van de 'onderwereld' in de bovenwe
reld is ontoelaatbaar. Bestrijding van deze vormen 
van 'witteboordencriminaliteit' binnen overheid en 
bedrijfsleven moet de hoogste prioriteit hebben. 

Senioren 2000 vindt dat er zo spoedig mogelijk een 
einde moet worden gemaakt aan het toenemende 
en zinloze geweld in de samenleving. De daders die
nen hard te worden aangepakt. Slachtoffers van ge
welddelicten moeten in staat worden gesteld hun 
materiële en immateriële schade te verhalen op de 
dader. Voorkomen moet worden dat de onveilig
heid op het platteland toeneemt nu de politie-inzet 
buiten de steden te wensen overlaat. 

• 15 
Euthanasie 

Senioren 2000 wil een raamwetgeving waardoor 
euthanasie een wettelijke basis krijgt. 

Toelichting 
Uitgangspunt bij deze wetgeving moet zijn eerbied 
voor de schepping enerzijds, en het zelfbeschik
kingsrecht en de vrijheid van het individu. Nimmer 
mag bij het naleven van deze wet de arts verant
woordelijk worden gehouden voor het besluiten 
tot en uitvoeren van euthanasie. 

Voorkomen moet worden dat het stervensproces 
gemedicaliseerd wordt. Finale toetsing van de eu
thanasiepraktijk moet geschieden door de onafhan
kelijke rechter en niet door de beroepsgroep. 

• 16 
Vrede en veiligheid 

Senioren 2000 bepleit een voor zijn taak berekende, 
goed opgeleide en gemotiveerde krijgsmacht. 
Senioren 2000 bepleit extra aandacht voor de posi
tie van veteranen. 

Toelichting 
Het vredesbeleid moet gericht zijn op voortduren-
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de waakzaamheid en flexibele inzetbaarheid. Met 
een verantwoord uitgeruste krijgsmacht kunnen 
onder meer taken in internationaal verband wor
den vervuld. 

Maatschappelijke erkenning van veteranen dient 
zich uit te strekken tot hen die als militair in het 
voormalige Nederlands Oost-Indië hebben gediend. 

Er dient voldoende opvang en ondersteuning te 
zijn voor militairen die in de uitoefening van hun 
dienst fysieke, psychische, financiële of sociale scha
de hebben opgelopen. 

,", ." -

De veteranen pas dient, behalve een erkenningsfunc
tie, ook een uitbreiding van de daadwerkelijke voor
delen aan de houder te bieden. 

Procedures inzake (her)keuringen ten behoeve van 
invaliditeitspensioenen en voorzieningen dienen 
drastisch te worden bekort en vereenvoudigd. 

• 17 
Demografische ontwikkelingen en ruimtelijke sce
nario's 

Senioren 2000 wil de kloof tussen woonbehoeften 
en woningvoorraad verkleinen. 

Toelichting 
In de volkshuisvesting wordt nauwelijks rekening 
gehouden met de vergrijzing en het stijgend aantal 
eenpersoons-huishoudens. Ongeveer 60% van de 
huishoudens bestaat uit één of twee personen. Van 
de woningvoorraad bestaat 70% uit eengezinswo
ningen. Enerzijds wordt door vergrijzing en de toe
name van het aantal weduwen en weduwnaars de 
behoefte aan seniorenwoningen groter, waardoor 
de kloof tussen woonbehoeften en geschikte wo
ningvoorraad alleen maar groter wordt. Anderzijds 
worden, onder druk van de markt, vooral eenge
zinswoningen gebouwd. Het beslag op de schaarse 
ruimte neemt hierdoor toe. 

Trendbreuk in het ruimtelijk bestemmen 

Bij nieuwe woningprojecten moet primair rekening 
worden gehouden met de woningbehoeften van ko
mende generaties senioren. 
Grote infrastructurele projecten dienen te voldoen 
aan het uitgangspunt van duurzaamheid. 

Toelichting 
Er moet een trendbreuk komen in het ruimtelijk 
denken en bestemmen. De beschikbare ruimte 
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voor uitbreiding van woningen, recreatie, infra
structuur en natuur wordt steeds kleiner. Het 
marktdenken, onder meer van projectontwikke
laars, speelt hierin een belangrijke rol. Het uit
gangspunt van duurzaamheid wordt slechts als 
loos gebaar meegenomen in de planvorming. De 
huidige filosofie van het bieden van huisvesting zal 
moeten worden omgebogen in het bieden van pas
sende woonvormen. 

Bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plan
nen moet een Ouderen-Effect Rapportage verplicht 
worden gesteld. 

Met betrekking tot Schiphol pleit Senioren 2000 
voor een scenario dat de overlast van het vliegver
keer in het stedelijk gebied vermindert en zo weinig 
mogelijk milieuschade veroorzaakt. De mainport 
Schiphol dient primair een intercontinentale lucht
haven te zijn. 
Het effect op de duurzaamheid van de aanleg van 
grootschalige infrastructurele projecten, zoals Betu
welijn en HSL-Zuid, is twijfelachtig. Er wordt in dit 
soort projecten veel geld besteed, terwijl daar wei
nig effect op een duurzamer verkeer en vervoer te
genover staat. Senioren 2000 wil daarom liever in
vesteren in lokale verbindingen, dan in grootschali
ge projecten. 

• 18 
Huisvesting 

Senioren 2000 wil dat alle nieuwbouwwoningen 
standaard aangepast worden gebouwd. 
De huurlasten voor huishoudens met een minimu
minkomen mogen niet meer dan 18% van het net
to besteedbaar inkomen bedragen. 

Toelichting 
Slechts een klein aantal ouderen en mensen met 
een handicap woont in een woning die speciaal 
voor hen is gebouwd. De meesten wonen in een 
standaardwoning. Waren ouderen vroeger overver
tegenwoordigd in de oudste delen van de woning
voorraad, momenteel wonen zij veelal in het vroeg
naoorlogse deel van die voorraad. 
Er is meer inzet nodig van de Rijksoverheid om te 
voorkomen, dat de wijken gebouwd tussen 1950 en 
1970 afglijden naar verpaupering. Hier is preventief 
handelen noodzakelijk, om veel duurdere ingrepen 
achteraf te voorkomen. De kunstmatige scheiding 
in subsidiemogelijkheden tussen vooroorlogse en 
naoorlogse wijken moet daarom worden afgeschaft. 
Omdat het aandeel ouderen in deze wijken de afge
lopen jaren flink is toegenomen, moet de wijk ook 
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op gebruik door deze bewoners worden ingericht. 
Dat betekent meer aangepaste woningen en nabije, 
dus bereikbare, voorzieningen om lang zelfstandig 
te kunnen blijven wonen. 

De meeste senioren wonen niet in een aangepaste 
woning, die voorzien is van het seniorenlabel. Ou
deren zijn honkvaster dan de jongeren. Naarmate 
men ouder wordt neemt de behoefte om kleiner te 
wonen toe. Na het vijftigste levensjaar treedt de zo
genoemde lege-nestfase in. In de motieven om te 
verhuizen spelen gezondheids- en mobiliteitsover
wegingen een grote rol. 

Bij renovaties, groot onderhoud en zogenaamde op
plus-programma's moet de bestaande voorraad 
huurwoningen zoveel mogelijk worden aangepast. 

Een groot deel van de bouwprogramma's op de Vi
nex-Iocaties (Vinex = Vierde Nota Ruimtelijke Or
dening Extra) zal niet binnen de oorspronkelijke 
termijnen worden gerealiseerd. Deze programma's 
moeten worden aangepast om te voldoen aan de 
toekomstige behoeften aan senioren woonvormen, 
zoals: urban villa's, tandemwoningen en groepswo
ningen. 

Zowel in de koop- als in de huursector worden 
woon-zorgarrangementen aangeboden. Als men 
meer zorg behoeft, moet men gebruik kunnen ma
ken van een aantal extra voorzieningen zoals woon
diensten, welzijnsdiensten en zorgdiensten. De kos
ten daarvan mogen voor ouderen met een laag in
komen geen beletsel zijn. De overheden moeten 
deze ontwikkelingen met kracht stimuleren. Senio
ren 2000 vindt dat in de categorie huurwoningen 
de maximale huursubsidiegrens moet worden opge
rekt. Een anticiperende markt vereist een sturende 
overheid! 

• 19 
Milieu, natuur en landbouw 

Op termijn moet worden overgeschakeld naar een 
duurzame land- en tuinbouw. 
'Biologische' land- en tuinbouw moet sterk worden 
bevorderd. 

Toelichting 
De aarde, haar ecosystemen en de welvaarts- en 
welzijnsbronnen moeten met respect worden be
handeld: zij zijn de erfenis voor de volgende genera
ties. Daarom is stimulering en uitbreiding van bio
logische land- en tuinbouw van groot belang. Het 
realiseren van een duurzame samenleving is niet al-
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leen een taak voor een regelende, sturende en hand
havende overheid, maar ook een zaak van de bur
gers zelf. 

In het tarievenbeleid kan het appèl op de burger tot 
uitdrukking komen. Het principe 'de vervuiler be
taalt' dient met kracht te worden doorgevoerd. 

Afvalverwerking moet gescheiden plaatsvinden. 
Het tarief moet afhankelijk zijn van het gewicht van 
het aangeboden afval. 

Bij milieu- en energieheffingen moet een laag vast
recht en een hoog gebruikerstarief worden gehe
ven. Chronisch zieken en zij die via de bijstandswet 
een uitkering ontvangen, kunnen hierdoor echter 
gedupeerd worden. Zij moeten in de fiscale sfeer 
compensatie kunnen ontvangen. 

Senioren 2000 is van oordeel dat de agrarische sec
tor van groot economisch belang is voor Neder
land. Veel overheidssubsidies worden aangewend 
om de concurrentiepositie van Nederland overeind 
te houden. Niet overproductie moet worden gesub
sidieerd maar duurzame bedrijfsvoering. 

• 20 
Openbaar vervoer 

Omdat het openbaar vervoer een algemene nuts
voorziening is, heeft de rijksoverheid de maat
schappelijke plicht tot het instandhouden van een 
optimaal openbaar vervoer in het gehele land. 
Eventuele marktwerking zal daarom op een maat
schappelijk verantwoorde manier dienen plaats te 
vinden. 

Toelichting 
Senioren 2000 heeft de vervoersbehoeften van de 
reiziger als uitgangspunt voor beleid. 

Marktwerking mag in algemene zin geen negatie
ve invloed hebben op de vervoersmogelijkheden 
van de reiziger. Dit geldt vooral voor ouderen en 
gehandicapten. 
Service en een hoge frequentie zijn voorwaarden 
voor kwaliteit. Tevens moet het vervoer betaal
baar en bereikbaar blijven. 
Het vervoer via spoorwegen, metro, tram, bus en 
taxi moet integraal als één pakket, met goede on
derlinge aansluitingen, worden aangeboden. 
Er moet één vervoerbiljet komen, ongeacht de 
reisbestemming en de wijze van vervoer. 
Concentraties van winkelbedrijven, ziekenhui
zen, zorgcentra en verzorgings- en verpleegtehui
zen moeten goed bereikbaar zijn. De infrastruc-
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tuur van het openbaar vervoer moet ondermeer 
daarop worden afgestemd. 

• Haltes moeten voldoende bescherming bieden te
gen weersomstandigheden. 

• Daar waar vrije bus- en taxibanen noodzakelijk 
zijn, moeten deze worden aangelegd. 

• De huidige kortingsregelingen voor scholieren 
en 6S+-ers moeten gehandhaafd blijven. 

Op het ogenblik bestaat 68% van het reizigersver
voer uit woon-werkverkeer en woon-schoolver
keer. Deze reizigers zijn gebaat bij snelheid! Als 
vervoersbedrijven slechts oog hebben voor deze 
groep, zal dat ten koste gaan van ouderen en gehan
dicapten. 

Al vele jaren spreken we in Nederland over de mo
biliteitsproblemen. Vele overheidsnota's hebben de 
oplossingsrichtingen beschreven: minder autoge
bruik en meer openbaar vervoer. De realiteit is ech
ter anders: ondanks maatregelen om het autoge
bruik te ontmoedigen, stijgen autobezit en autoge
bruik en daalt het aandeel van het openbaar ver
voer! 

Om hierin verbetering te brengen en de rol van het 
openbaar vervoer, vooral in de stadsgewesten, te 
verbeteren, wil Senioren 2000 de aanleg van Light 
Rail stimuleren. Light Rail is een vorm van open
baar vervoer waarin NS, gemeentelijke vervoerbe
drijven (metro, tram en bus) en streekvervoer een 
nieuwe vorm van openbaar vervoer willen opzet
ten. Deze ontwikkeling is vooral van belang voor de 
Randstad. 
Vanaf 1998 mag NS onrendabele spoorvoorzienin
gen afstoten of sluiten. Het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat (V&W) heeft daartoe een lijst met 
onrendabele treindiensten opgesteld. De toekomst 
van deze lijnen, met name die buiten de Randstad, 
is onzeker. 
Als overgegaan wordt tot aanbesteding van (regio
nale) openbaar vervoerlijnen, pleit Senioren 2000 
voor de invoering van een consumentenpanel. 
Door de aanbestede lijnen wordt verplicht een 
zwaarwegend advies te vragen aan dit consumen
tenplatform over het voorgenomen uitvoerings
plan. Het consumentenplatform moet bestaan uit 
verschillende reizigersgroepen: woon-werk, woon
school, en sociaal-recreatief. 
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• 21 
Ontwikkelingssamenwerking 

Senioren 2000 wil een doelmatige besteding van de 
gelden die voor ontwikkelingssamenwerking wor
den vrijgemaakt. 

Toelichting 
Het is uiterst moeilijk om 'op afstand' te beoorde
len of er werkelijk effectief gebruik wordt gemaakt 
van hulp die wordt aangeboden. Het parlement 
moet door middel van onderzoek inzicht krijgen in 
de effecten van de huidige vorm van ontwikkelings
samenwerking. Aan de hand van de conclusies van 
dit onderzoek moet het beleid worden aangepast, 
zodat wellicht met minder geld meer effect kan 
worden gesorteerd. 

Teneinde corruptie zoveel mogelijk tegen te gaan, 
moet er naar worden gestreefd het ontwikkelings
geld te besteden via zogenaamde NGO's (Non
Gouvermentele Organisaties). 

Vraagtekens kunnen worden gezet bij de vanzelf
sprekendheid waarmee Nederland, boven de Euro
pese norm, geld vrijmaakt voor ontwikkelingssa
menwerking. De regering moet bevorderen dat 
post-actieven hun deskundigheid kunnen inzetten 
in projecten voor ontwikkelingssamenwerking. 
Hiertoe moeten, zo nodig, de regels van de uitke
rende instanties worden bijgesteld. 

• 22 
Integratie van allochtonen 

Senioren 2000 is voorstander van volledige integra
tie. 

Toelichting 
De sleutel tot integratie is de beheersing van de Ne
derlandse taal en het aanvaarden van de uitgangs
punten van de Nederlandse rechtsstaat. Allochtone 
ouderen van de eerste generatie moeten recht heb
ben op bestaande voorzieningen in het kader van 
de ouderenzorg. 

Extremistische organisaties, die conflicten uit het 
land van herkomst in Nederland uitvechten, moe
ten worden verboden en ontbonden. 

• 23 
Vluchtelingen 

Nederland moet een beperkt vluchtelingenbeleid 
voeren. 
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Toelichting 
Senioren 2000 is van mening dat de asielprocedures 
sneller en humaner moeten verlopen. Politieke 
vluchtelingen moeten in ieder geval worden toege
laten. Wel moeten zij aannemelijk kunnen maken 
dat zij werkelijk diegenen zijn voor wie zij zich uit
geven. Van vliegtuigmaatschappijen moet worden 
geëist dat men een fotokopie van het paspoort of 
het vervoerbewijs bij aankomst in Nederland af
geeft aan de bevoegde instanties. Vluchtelingen die 
hier terecht verblijven, moeten tijdens hun verblijf 
in staat worden gesteld een actieve bijdrage te leve
ren aan de Nederlandse samenleving. Hun deskun
digheden moeten worden benut. 

Voor economische vluchtelingen mag geen pardon 
bestaan. In nauwe samenwerking met Ontwikke
lingssamenwerking moet voor deze categorie hulp 
worden gezocht in hun regio van herkomst. 

Het beleid moet erop gericht zijn te voorkomen dat 
vluchtelingen na de asielprocedures in het illegale 
circuit terecht komen. 

• 24 
Vrouwelijke senioren 

Toelichting 
Hoewel de economie aantrekt, raken steeds meer 
(veelal) oudere vrouwen aangewezen op een uitke
ring op of rond het minimum. 
Senioren 2000 komt op voor de positie van 50-
plus vrouwen in het algemeen en met name voor 
de alleenstaanden onder hen. 
Senioren 2000 bepleit de bevordering van uitgebrei
de mogelijkheden voor de herintreding van oudere 
vrouwen. 
Behalve dat Ouderen-Effect Rapportages (OER) 
noodzakelijk zijn voor alle beleidsmaatregelen, 
moeten de Emancipatie Effect Rapportages (EER) 
ook specifieke aandacht besteden aan de positie van 
vrouwelijke senioren. 
Senioren 2000 gaat uit van een gedeelde verant
woordelijkheid tussen mannen en vrouwen met be
trekking tot zorg en arbeid. 
De informele zorg voor volwassenen heeft gevolgen 
op het gebied van inkomen, sociale zekerheid en ar
beidsparticipatie van vrouwen. Door omzetting van 
onbetaalde zorg in betaalde zorg kan veel werkgele
genheid ontstaan, die vooral aan vrouwen ten goe
de zal komen. 

Vrouwelijke senioren zijn ondervertegenwoordigd 
in maatschappelijke en politieke organisaties. Seni
oren 2000 vindt dat er daarom meer aandacht be-
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steed moet worden aan bijscholen, trainen en kwe
ken van een kader van SO-plus vrouwen. 
Senioren 2000 wil daarom dat oudere vrouwen ex
pliciet worden opgenomen in databanken ten be
hoeve van bestuurlijke functies in organisaties. 
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• 
Het is mij een genoegen en een voorrecht het ver-
kiezingsprogramma van de SGP aan te mogen bie
den. Het is op zich een wonder dat dit verkiezings
programma mag verschijnen. Want het wil begin
selen onder uw aandacht brengen die in onze tijd 
en maatschappij steeds meer in de verdrukking ko
men. Als u in het kort wil weten wat de SGP voor
staat, dan is het dit: GOD REGEERT. 

De overheid regeert bij de gratie Gods. Daarom is 
zij gebonden aan Gods Woord en Wet. God is de 
hoogste Wetgever. Hij moet geëerd, geprezen en 
gehoorzaamd worden door overheid en onder
daan. Wat betekent dat in de praktijk? 

• De overheid is geroepen de zuivere dienst van 
God te bevorderen (le gebod) 

De overheid is verplicht valse godsdienst te we
ren uit het openbare leven, ja alles wat zich tegen 
God en Zijn Woord verheft (2e gebod) 

• De overheid is geroepen Gods Naam te heiligen 
en het misbruik van Gods Naam strafbaar te stel
len (3e gebod) 

De overheid is geroepen Gods dag te heiligen en 
de heiliging te bevorderen en openbare ontheili
ging tegen te gaan (4e gebod) 

• De overheid is geroepen het wettig gezag krach
tig te handhaven (Se gebod) 

• De overheid is geroepen geweld en doodslag te 
weren en te straffen zonodig met de doodstraf 
(6e gebod) 

• De overheid is geroepen de openbare zedelijk
heid te bevorderen en alles te weren en te straffen 
wat daarmee in strijd is (7e gebod) 
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Ten geleide 

• De overheid dient het particuliere eigendom te 
beschermen en alle oneerlijkheid en diefstal te
gen te gaan en te straffen (8e gebod) 

• De overheid dient alle leugenachtigheid en on
waarheid tegen te gaan en te straffen en het be
vestigen van de waarheid zo nodig met de eed te 
eisen (ge gebod) 

• De overheid dient alles te weren uit het openbare 
leven wat de begeerte tot zonde kan prikkelen 
(lOe gebod) 

In het houden van Gods geboden is grote loon. 
Maar wie God verlaat heeft smart op smart te vre
zen. Een regering die zich gebonden weet aan de al
lerhoogste Wetgever mag naar Zijn belofte rekenen 
op Zijn zegen. Maar wie God, de Allerhoogste ver
smaadt en veracht, wie Zijn Woord verwerpt, zal 
Zijn ontzettende toorn gewaarworden. Dat geldt 
ieder mens persoonlijk. Dat geldt ook iedere natie 
en elke overheid. Daarom willen we door middel 
van dit verkiezingsprogramma u oproepen tot ge
hoorzaamheid aan Gods Woord en Wet. Ja, wij wil
len onze regering terugroepen tot God en Zijn 
Woord. Want we zijn daarvan zeer ver afgeweken. 
Geef ons dan uw stem zodat deze oproep nog 
krachtig en indringend mag klinken, tot eer van 
God, tot heil van onze natie. 

Ds. D.l. Budding 
Voorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij 
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• 2 
Geachte kiezer, 

Zoals alle programma's staat ook het verkiezings
programma van de SGP vol met wensen en verlan
gens. U zou daardoor de indruk kunnen krijgen 
dat politici maar ontevreden mensen zijn die al
leen oog hebben voor dingen die niet goed zijn. 

Die indruk willen wij bij voorbaat wegnemen. Na
tuurlijk hebben wij onze zorgen over verkeerde 
ontwikkelingen en misstanden in de samenleving 
en in de politiek. Bovenal voelen we de nood dat 
velen in de samenleving niet meer leven volgens 
Gods heilzame geboden. "Wie God verlaat heeft 
smart op smart te vrezen" zegt de 32e Psalm in de 
Bijbel, en we zien het in onze samenleving. Maar la
ten we desondanks niet vergeten onze zegeningen 
te tellen. 

We leven in een welvarend land, een land zonder 
(burger)oorlog, zonder honger, zonder dictatuur. 
Een land vol kerken waar we in vrijheid Gods 
Woord kunnen horen. Een land met een goed on
derwijssysteem, met een hoogwaardige gezond
heidszorg. In de Bijbel lezen we dat we alle zegenin
gen uit Gods hand ontvangen en dat daarom ons 
leven moet staan in het teken van oprechte dank
baarheid. Dankbaarheid die zich uit in Woord 
houden, namelijk Gods Woord en Gods geboden. 
De dichter die de Tien Geboden heeft berijmd, 
vraagt of God hem daarvoor de kracht wil geven. 
Dankbaarheid uit zich ook in het loven van God. 
Roept de dichter van Psalm 103 het niet uit: "Looft 
de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn welda
den." 

Dit programma gaat over de jaren 1998 tot en met 
2002. Een bijzondere periode: als we het beleven 
mogen, zullen we niet alleen een eeuwgrens over
schrijden, maar ook die van een millennium. Dat 
nodigt uit tot bezinning. Een eeuw geleden ston-
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Op de drempel van een 
. 

nIeuwe eeuw 

den onze (voor)ouders voor de drempel van een 
nieuwe eeuw. De samenleving zag er toen heel an
ders uit. Denk alleen maar aan het vervoer. Slechts 
een enkele auto reed toen rond. Een rijke Neder
lander had een fiets; die met twee gelijke wielen 
was net uitgevonden. De trekschuit werd meer en 
meer vervangen door de oprukkende spoorwegen. 
Snelwegen waren er niet, laat staan een elektroni
sche snelweg. Soms kun je wel eens terug verlan
gen naar zo'n rustige tijd. Maar het was ook een 
tijd van armoede. In de veenkoloniën leefden ar
beiders en hun gezinnen in plaggenhutten met 
nauwelijks voorzieningen. Er werd lang gewerkt 
voor weinig geld, waar grote gezinnen van moes
ten leven. 

Het is onvoorstelbaar wat in één eeuw is veran
derd; misschien wel meer dan in de 900 jaren die 
daaraan vooraf gingen. 

Aan de vooravond van. het jaar 2000 kijken we ook 
vooruit. Hoe zal de wereld er over 100 jaar uit zien, 
tenminste als deze wereld dan nog bestaat omdat 
de Heere Jezus nog niet is teruggekomen vanuit de 
hemel. Want als Hij komt - en Hij zal komen - zal 
deze aarde, met haar zonden en zorgen, ophouden 
te bestaan en zal het Koninkrijk van God gestalte 
krijgen. Als we het over de toekomst hebben, zelfs 
al beslaat die maar vier jaar, zullen we altijd reke
ning moeten houden met deze realiteit. 

Hoe zal de samenleving er over 100 jaar uitzien? 
Het is verleidelijk om een samenleving voor te stel
len als een Paradijs, waarin mensen in welvaart, 
vrede en geluk samenleven in volkomen harmonie 
met de schepping. Een wereld zonder oorlog, zon
der honger, zonder ziekte, zonder natuurrampen. 
Het is verleidelijk, juist omdat we weten dat het 
niet kan. Het kan niet omdat er zoveel kwaad in de 
wereld is, en de oorzaak daarvan de mens zelf is. 

De mens zoekt niet het geluk van de ander, maar 
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dat van zichzelf, desnoods ten koste van een ander. 
Zij die denken dat mensen van zichzelf goed zijn, 
worden daarin duidelijk teleurgesteld. De mens 
van 1900 is in wezen dezelfde als die van 2000 en 
2100. Wat wel veranderd is, zijn de mogelijkheden 
die de mens heeft. In de afgelopen eeuw zijn er oor
logen gevoerd als nooit eerder en is het milieu er
ger vervuild dan ooit. 

Als we vooruit kijken naar de 21ste eeuw, is dat 
enerzijds geboeid, anderzijds met zorg. Bij een aan
tal fundamentele ontwikkelingen willen wij de vin
ger leggen. 

1. Met de secularisatie verdwijnen christelijke 
waarden en normen; welke komen daarvoor 
dan in de plaats? 

2. Steeds meer probeert de mens het "leven" in ei
gen handen te krijgen. Eerbied voor en bescher
ming van het leven staan ter discussie. 

3. De individualisering neemt steeds meer toe ten 
koste van de zorg voor elkaar. 

4. Het milieu wordt, ondanks alle aandacht die er
voor is, onverminderd bedreigd. 

5. Het economisch aspect krijgt een steeds grotere 
plaats in de samenleving, waardoor godsdien
stige, maatschappelijke en culturele waarden 
worden weggedrukt. 

Dwars door veel van deze ontwikkelingen loopt de 
internationalisering van de samenleving. Interna
tionale contacten nemen toe. Het bedrijfsleven 
moet steeds meer concurreren met buitenlandse 
ondernemingen. Vervuiling van lucht en water 
stoort zich niet aan grenzen. Ontwikkelingen in we
tenschap en techniek hebben wereldwijd hun in
vloed. Internationalisering is vaak onontkoombaar 
en maakt de speelruimte voor nationale politiek 
kleiner. 

l. Waarden en normen 
• 3 
Meer dan 1000 jaar hebben christelijke waarden en 
normen onze samenleving in hoge mate beïnvloed. 
In de afgelopen decennia is dat veranderd. De rol 
van het christelijk geloof en van de kerk in de sa
menleving is sterk afgenomen. En daarmee de in
vloed daarvan op het waarden- en normenpa
troon. Daarnaast zijn veel mensen naar Nederland 
gekomen die andere godsdiensten met andere 
waarden en normen aanhangen. 

De samenleving is op zoek naar nieuwe waarden 
en normen waardoor zij zich laat leiden. En dat 
weerspiegelt zich in de politiek. Hoewel in de heer-
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sende opvatting de overheid godsdienstloos is en 
alle godsdiensten gelijk behandelt, betekent dat 
niet dat de overheid normloos is. Aan iedere beslis
sing ligt een mening over wat goed en kwaad is, 
ten grondslag. 
Een vrije, liberale moraal "iedereen vrij zolang hij 
of zij anderen niet hindert", voert thans de boven
toon. Een moraal die goed past bij een tijd van in
dividualisering. Een moraal die het "paarse kabi
net" kenmerkt. Duidelijk is dat te zien in de waar
dering van het huwelijk als unieke leefgemeen
schap tussen man en vrouw waarbinnen kinderen. 
Vanuit de liberale opvatting is het ongehuwd sa
menwonen vrijwel gelijkgesteld met het huwelijk. 
En waarom zou een homoseksuele relatie achterge
steld worden? Ongetwijfeld komt de vraag nog: 
waarom wordt een relatie tussen een man en meer
dere vrouwen of omgekeerd niet door de overheid 
erkend? Op grond waarvan zou de overheid de bur
gers daarin mogen belemmeren? "Op grond waar
van?", dat is inderdaad de vraag wanneer Bijbelse 
waarden en normen worden losgelaten. Dit "vrij
heidsdenken" betekent uiteindelijk ook onver
draagzaamheid ten opzichte van hen die andere 
waarden en normen hanteren. Groen van Prinste
rer heeft in zijn boek Ongeloof en Revolutie al voor
zien dat "een staat die alle godsdiensten duldt zon
der zelf enige godsdienst te hebben, eerbiediging 
eist van zijn voorschriften. En elke godsdienst die 
daar niet voor buigt, verbant zij; niet terwille van 
het geloof, maar omdat naar politieke maatstaven 
de opvattingen die niet stroken met die van de staat 
a-sociaal zijn." 

Denk daarbij aan de antidiscriminatiewetgeving, 
die naast goede elementen ook duidelijk intoleran
tie in zich heeft ten opzichte van instellingen die in 
het personeelsbeleid zich houden aan de normen 
van Gods Woord. 

Een ander voorbeeld is de drang (dwang) om al
leenstaande ouders, veelal moeders, aan betaalde ar
beid te "helpen". Ook het bewust niet stellen van 
regels kan tot dwang leiden. Zo is de overheid 
steeds minder geneigd regels te stellen met betrek
king tot de zondagsrust. De overheid is toch gods
dienst-loos? Arbeid op zondag wordt daardoor 
steeds meer gewoon. Bedrijven en mensen die op 
zondag niet willen werken, lopen het risico uit de 
markt te worden gedrukt. 

• 4 
Welke waarden en normen moet een overheid han
teren? Het antwoord van de SGP is duidelijk. God 
Die de bron is van alle goed, heeft in Zijn Woord, 
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de Bijbel, aangegeven wat goed is voor de mens en 
voor de samenleving. Die normen zijn in het kort 
neergelegd in de Tien Geboden, waarin God eist 
dat wij leven tot eer van Hem en daardoor ook tot 
heil van onze naaste. Jezus heeft deze geboden sa
men gevat: "U zult de Heere Uw God liefhebben 
met geheel uw hart en met geheel uw verstand en 
met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote 
gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw 
naaste liefhebben als uzelf'. Dat Woord wensen 
wij te houden. 

Wij als SGP willen de politiek, de samenleving, u, 
oproepen om deze woorden te horen en daarnaar 
terug te keren. Datzelfde Woord houdt ons voor 
dat de overheid als dienaresse Gods de dure roe
ping heeft al haar beleid te toetsen aan dat Woord 
en te verwerpen wat daaraan niet voldoet. God 
heeft beloofd dat Hij het houden van Zijn geboden 
zal zegenen. Op basis van deze woorden wil de 
SGP politiek handelen Än in de politiek getuigen. 
Getuigen, van het verdriet dat wij ervaren wanneer 
wij merken dat steeds minder mensen de Bijbel le
zen en daardoor de God van de Bijbel niet kennen. 
Getuigen, van de pijn die wij voelen als we zien hoe 
wij als Nederlandse samenleving, steeds verder van 
Gods geboden afwijken. Getuigen van Gods oor
deel over de zonde, maar ook van heil en van gena
de voor een zondige samenleving die zich weer 
naar God toekeert. 

Wellicht dat u zegt: "Juist omdat de samenleving 
zo geseculariseerd is, heeft zo'n opstelling geen zin 
en streeft de SGP een verouderd ideaal na." Dat wij 
als SGP een ideaal nastreven is zonneklaar; daar
voor zijn wij een politieke partij! 

Dat de werkelijkheid zich steeds verder van dat ide
aal verwijdert, maakt het voor SGP-politici niet ge
makkelijker. Bij het nemen van beslissingen zullen 
steeds moeilijke afwegingen gemaakt moeten wor
den. Lang niet altijd is er de keus tussen goed en 
slecht. Veelal moet worden afgewogen wat meer of 
minder goed of slecht is. Maar op Bijbels-princip
iële punten - bijvoorbeeld bescherming van het le
ven en zondagsrust - kunnen wij als SGP nooit wa
ter bij de wijn doen. 

Als we een nieuwe eeuw, een nieuw millennium in
gaan, dan is dat "op hoop van zegen". En we kun
nen die zegen alleen verwachten als wij als samenle
ving ons houden aan Gods Woord. 
Dat is een waarheid die voor alle tijden en alle men
sen geldt en nooit veroudert. 
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2. Eerbied voor het leven 
• 5 
Het loslaten van het christelijk geloof heeft gevol
gen voor de manier waarop mensen met het leven 
omgaan. Wanneer het leven niet meer wordt ge
zien als een gave van God, wordt het een "eigen
dom" van de mens zelf, die daarover vrij de be
schikking denkt te hebben. Het leven moet (alsof 
het een product is) aan bepaalde normen voldoen, 
en als dat niet meer het geval is, dan kan het beter 
beëindigd worden. En daarin beslist de mens niet 
alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen die 
zelf niet kunnen beslissen: ongeboren of pasgebo
ren kinderen, dementerende bejaarden, patiënten 
die in coma liggen. 

In onze samenleving worden kinderen geaborteerd 
omdat zij een (ernstige) afwijking hebben. Hun le
ven heeft "onvoldoende kwaliteit". Maar wie heeft 
het recht om over de kwaliteit van het leven te oor
delen, behalve de Schepper van het leven zelf? 
En dan kunnen wel eens heel andere maatstaven 
gelden; de kwaliteit van het leven van de snelle car
rièremaker voor wie geld en roem de drijfveren 
zijn, zou wel eens minder kunnen zijn dan dat van 
een medeburger met een syndroom van Down of 
met een andere handicap. Nogmaals, wie zijn wij 
als mensen die over de kwaliteit van het leven van 
anderen oordelen? Zien wij niet hoe gemakkelijk 
daarbij grenzen steeds meer worden verlegd: abor
tus omdat de ouders een jongetje willen hebben in 
plaats van een meisje. Zelfs de minister van Volks
gezondheid kan daar in bepaalde situaties begrip 
voor opbrengen. Het is afschuwelijk! Een zoge
noemde vrijheid mondt uit in het recht van de 
sterkste die de zwaksten uit de samenleving weert. 

De medische wetenschap speelt een belangrijke stu
wende en grensverleggende rol. Mensen kennen en 
kunnen steeds meer. 
In vitro fertilisatie is mogelijk. Oma's kunnen weer 
moeder worden. Dieren worden gekloond en de 
discussie over het klonen van mensen is opgestart. 
En voor ons idee staan we nog maar aan het begin 
van een lange en vooral gevaarlijke ontwikkeling. 
Zo'n ontwikkeling begint met de verandering in 
het denken van mensen: het leven is geen gave, 
maar een produkt, waarover wij naar ons goeddun
ken kunnen beschikken. Het is hard nodig dat de 
overheid hier heldere Bijbelse normen stelt en op 
de naleving ervan toeziet. 
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3. Individualisering - gemeenschap 
• 6 
"Ik doe waar ik zelf zin in heb", zegt een puber. "Ik 
moet mijzelf ontplooien", zegt een volwassene wat 
deftiger. De achtergrond van beide opmerkingen is 
veelal dezelfde en komt naar voren in het eerste 
woord: "Ik". 

De individualisering neemt steeds meer toe. Sa
menlevingsverbanden worden losser, de 
duur(zaamheid) van relaties neemt af. De positie 
van huwelijk en gezin staat onder druk. Zelfont
plooiing staat centraal en verantwoordelijkheid en 
zorg voor de ander wordt afgeschoven naar de 
(anonieme) samenleving. Het wordt kouder en kil
ler in de samenleving. 

"U zult uw naaste liefhebben als uzelf1", zegt de Bij
bel. Een samenleving is geen verzameling van alle
maal "ikken" die voor zichzelf leven. Nee, ieder 
heeft een taak en een zorg voor een ander. De Bij
bel is hierover duidelijk: "U zult uw naaste liefheb
ben als uzelf'. De overheid moet de zorg die men
sen toch nog voor elkaar hebben stimuleren en 
zich niet laten meeslepen in het proces van indivi
dualisering. Op mensen die voor elkaar willen zor
gen, moet de samenleving zuinig zijn: 

- man en vrouw voor elkaar: daarom heeft het hu
welijk een unieke positie die door de overheid 
wordt erkend en beschermd; 

- ouders ten opzichte van kinderen en omgekeerd: 
daarom stimuleert de overheid dat kinderen bin
nen het gezin worden verzorgd en opgevangen; 

- vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor 
anderen in de samenleving. 

Schaalvergroting die zich op allerlei gebied voor
doet (bijvoorbeeld scholen, gemeentelijke herinde
ling) kan een aanslag zijn op het "gemeenschaps
denken". Het gevaar van meer anonimiteit, en min
der (sociale) binding is aanwezig. Beleid gericht op 
schaalvergroting moet dan ook kritisch bezien - en 
zonodig herzien - worden. 

Zorg voor elkaar is het tegenovergestelde van cri
minaliteit, waarin de rechten van anderen bruut 
worden geschonden. De overheid zal criminaliteit 
dan ook hard moeten aanpakken. Een groeiende 
individualisering en een toenemende criminaliteit 
staan niet los van elkaar. Gebroken gezinnen, ou
ders die zich nauwelijks met kinderen bemoeien, 
ouders die geen tijd hebben om kinderen waarden 
en normen door te geven, het maakt de bodem 
waarop criminaliteit opbloeit vruchtbaarder. De 
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aanpak van criminaliteit begint niet bij een stren
ger strafrecht; dat is het sluitstuk. Daarvoor ligt 
nog een lange weg waarin ouders, scholen, de 
buurt, de kerk, maatschappelijke instellingen, en 
ook de overheid via haar sociaal beleid, een taak 
en verantwoordelijkheid hebben om vooral jonge
ren op het rechte pad te houden. 

4. Het milieu 
• 7 
Nog steeds wordt de aarde op grote schaal ver
vuild. Gelukkig komt daar de laatste jaren steeds 
meer aandacht voor. Met name op onze welvaren
de Westerse samenleving ligt een grote verantwoor
delijkheid. Een verantwoordelijkheid ten opzichte 
van God die ons een goede aarde gegeven heeft 
met de opdracht haar te bouwen en te bewaren. 
Bouwen hebben wij goed gekund, bewaren helaas 
veel minder. En uit die verantwoordelijkheid ten 
opzichte van God vloeit die ten opzichte van onze 
medemensen. Een verantwoordelijkheid ten op
zichte van onze kinderen en kleinkinderen. Ook zij 
moeten van frisse lucht, van de rijkdom aan plan
ten en dieren kunnen genieten. 

Een verantwoordelijkheid ten opzichte van de me
demensen op aarde. Stel dat de meer dan 5 miljard 
mensen op aarde op dezelfde wijze zouden leven 
als wij in het rijke Westen? De wereld zou onbe
woonbaar worden en de natuurlijke rijkdommen 
snel uitgeput zijn. Het milieu-vraagstuk dwingt 
ons ertoe kritisch naar onze eigen levensstijl te kij
ken. Duurzaamheid zal daarin een steeds grotere 
plaats moeten innemen. Ook het Woord dat wij 
willen houden, spoort aan tot matigheid in het ge
bruik van hetgeen de aarde biedt. 

Nu is het milieu-vraagstuk voor een deel een inter
nationaal vraagstuk. Nederland zal binnen de gren
zen van wat mogelijk is op nationaal niveau een 
goede inspanning moeten leveren. Op internatio
naal niveau zal Nederland vooral moeten streven 
naar goede internationale milieu-normen en aan
dringen op een zorgvuldige naleving daarvan. 

5. Economie is niet alles 
• 8 
De economie wordt een steeds meer overheersende 
factor in de samenleving. Met meer markt moet 
meer welvaart worden gecreeerd. Aan die ontwik
keling is haast niet te ontkomen door de toenemen
de internationalisering van het bedrijfsleven. We
reldwijd beconcurreren bedrijven elkaar, terwijl 
het moeilijk is wereldwijd regels te maken waaraan 
bedrijven zich hebben te houden. Het gevaar is 
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niet denkbeeldig dat allerlei belangen onderge
schikt gemaakt worden aan het economisch belang 
en dat de samenleving op lange termijn verwordt 
tot een 7x24 uurseconomie. 

Met name vanuit het bedrijfsleven wordt druk uit
geoefend om soepeler om te gaan met regels die de 
bedrijfs- en de arbeidstijd beperken. Want een be
drijf moet winst maken. En de concurrentie met de 
lagelonenlanden wordt steeds groter. 

De SGP wil uiteraard een gezond bedrijfsleven, 
maar dat zal wel moeten functioneren binnen be
paalde regels. Regels die ervoor zorgen dat een nor
maal en verantwoord sociaal leven mogelijk is. Eén 
van die regels is dat in ieder geval op zondag het 
werk beperkt blijft tot wat echt noodzakelijk is. 
Werk in verpleging en verzorging is daarvan een 
duidelijk voorbeeld. De overheid moet er naar stre
ven dat deze regels ook in Europees en internatio
naal verband erkend worden. Immers naarmate de 
economie internationaler wordt, zullen internatio
naal regels de "ongebondenheid" van de markt 
moeten beteugelen. 

De "markt" heeft succes; het bedrijfsleven floreert. 
Als gevolg zien we dan ook dat "marktwerking" 
ook in andere sectoren wordt aangeprezen als won
dermiddel voor kostenbesparing en doelmatig
heid. Voorbeelden daarvan zijn de gezondheids
zorg, de sociale zekerheid, en delen van het onder
wijs. Naar onze mening is de markt niet geschikt 
voor iedere sector. In de samenleving zijn ook be
paalde taken juist aan de zorg van de overheid toe
vertrouwd, omdat ze te waardevol zijn om te wor
den overgelaten aan de wetten van vraag en aan
bod. Zo gaat het in de gezondheidszorg en het on
derwijs niet in de eerste plaats om producten, maar 
om mensen. Mensen die bovendien in veel geval
len vanwege leeftijd of gezondheid geen vrije keus 
hebben om te kopen. Meer markt in heel de samen
leving kan de tegenstelling tussen rijk en arm, ge
zond en ziek, aanscherpen. En dat is een ongewen
ste ontwikkeling, waar de SGP zich tegen zal verzet
ten. 

• 9 
Kiezer, bovenstaande vijf thema's zullen de komen
de jaren belangrijk zijn in de samenleving en in de 
politiek. Daarom willen wij die in deze inleidende 
brief extra aandacht geven. 
Met "Woord houden" kunnen wij geen ideale sa
menleving opbouwen. Ook zijn wij ons maar al te 
zeer bewust van de beperkte middelen die de over
heid heeft in het sturen van een samenleving. Wie 
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een samenleving wil veranderen, zal ten diepste 
mensen moeten veranderen. En dat kan een over
heid niet. Dat kunnen mensen niet. Uiteindelijk 
doet God dat door de prediking van het Evangelie. 
Wie een betere samenleving wil, willen wij in de 
eerste plaats verwijzen naar Gods Woord, de Bij
bel, en naar de kerk. Wanneer wij ons allen laten 
leiden en inspireren door Gods Woord, dat 
Woord en de daarin gegeven geboden houden, zal 
de samenleving veranderen ten goede. 
Die eis geldt ons allen, wie we ook zijn, wat we ook 
geloven, naar welke kerk we ook gaan, of niet 
(meer). Verandering, vernieuwing, bekering, we
derkeer; daar gaat het om. En wat de ideale samen
leving betreft, laten wij oprecht gelovig verlangen 
naar de wederkomst van Jezus Christus, onze Hee
re. 
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• 10 
Geachte kiezer, 

Nederland is een rechtsstaat en daar mogen wij 
dankbaar voor zijn. Regels komen daarin op een 
democratische wijze tot stand. Er is een politie die 
toezicht houdt op de naleving ervan en een rechter 
die onafhankelijk oordeelt. Het kan ook anders. Er 
zijn landen waar anarchie en chaos heerst of waar 
een harde dictatuur de bevolking haar rechten ont
neemt. Daarmee worden niet alleen rechten van 
burgers geschonden. De overheid is "dienaresse 
Gods" en ook ten opzichte van God zal de over
heid zich moeten verantwoorden. 

Naast dankbaarheid past ook een opbouwend-kri
tische houding, juist omdat de rechtsstaat zo be
langrijk is. Toenemende criminaliteit en te weinig 
effectief toezicht zijn gevaren. Wetten en regels 
moeten helder zijn en een herkenbaar doel dienen. 
Haastig opgestelde en ingevoerde regelgeving is 
niet zelden slordig. Ambtelijke molens moeten 
sneller malen en procedures (bijvoorbeeld voor 
subsidies en vergunningen) moeten doorzichtiger 
worden. Zorg voor de kwaliteit van het over
heidspersoneel is belangrijk. 

Niet alleen moet zij kwalitatief goed werk leveren, 
maar zij moet ook immuun zijn voor corruptie en 
omkoping. Een overheid moet woord houden. De 
SGP wil dan ook blijven waken voor een goede en 
betrouwbare overheid, 

Nederland is meer dan een democratische rechts
staat. Nederland is ook een constitutionele monar
chie met als staatshoofd onze koningin Beatrix. 
Een gerespecteerd en vakkundig vorstin die, overi
gens net als andere leden van ons koningshuis, 
weet wat onder de bevolking leeft, en daarom een 
samenbindende functie heeft voor heel de samenle
ving, We mogen dankbaar zijn voor ons konings
huis. 
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Besturen met beleid 

Staatkundige vernieuwing 
• 11 
Kiezer, bij leven en welzijn op 6 mei zult u uw stem 
uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het 
gekozen parlement controleert de regering, die het 
vertrouwen van het parlement moet hebben. Parle
ment en regering vormen samen de wetgevende 
macht. Dit parlementair stelsel werkt misschien 
niet optimaal, maar zeker niet slecht. Aan grootse 
plannen voor staatkundige vernieuwing hebben 
wij daarom geen behoefte. 

In onze visie is bijvoorbeeld invoering van een wet
gevingsreferendum, waardoor burgers een door 
het parlement aanvaarde wet alsnog kunnen ver
werpen, ongewenst; het is de bijl aan de wortels 
van ons parlementair stelsel. Ook een wijziging 
van ons kiesstelsel, waarbij het kleinere partijen 
moeilijker wordt gemaakt, staat haaks op de ge
dachte dat het parlement de samenleving vertegen
woordigt. En aan discussies over de wenselijkheid 
van gekozen burgemeesters en commissarissen van 
de Koningin hebben wij geen behoefte. 

De Grondwet is de basis van ons staatkundige be
stel. Het moet een stevige basis zijn: met Grond
wetswijzigingen moet terughoudend worden omge
gaan. Ook de procedure om de Grondwet te veran
deren moet niet worden vergemakkelijkt. Wel wil
len wij in de Grondwet de belijdenis opnemen dat 
de overheid regeert bij de gratie Gods. In heel haar 
handelen dient de overheid te beseffen dat ze, zoals 
de Bijbel het zegt, "dienaresse van God" is. 

Wij zijn ook voorstanders van de mogelijkheid om 
wetten door de rechter te laten toetsen aan de 
Grondwet. Nu is dat niet mogelijk, terwijl achter 
de grondwettelijkheid van bepaalde wetten best 
wel eens een vraagteken gezet kan worden. 
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Bestuurlijke organisatie 
• 12 
Nederland kent al meer dan 150 jaar een bestuur 
op drie niveaus: rijk, provincies en gemeenten, en 
er is geen reden om daar wijzigingen in aan te bren
gen; in de taakverdeling tussen deze bestuurslagen 
kan echter wel een en ander veranderen. 

De SGP is een warm voorstander van een bestuur 
zo dicht mogelijk bij de burger: dus bij de gemeen
te. Overdracht van taken moet wel gepaard gaan 
met overheveling van toereikende financiële mid
delen; dat voorkomt een minder goede uitvoering 
van die taken, dan wel een verdere verhoging van 
de toch al hoge lokale lasten voor de burger. 

Een bestuur zo dicht mogelijk bij de burger bete
kent ook dat de SGP een tegenstander is van de 
golf van gemeentelijke herindelingen die over Ne
derland spoelt. Niet is aangetoond dat kleine ge
meenten slechter functioneren dan grote. Boven
dien kan een kleinere gemeente veel beter de func
tie van gemeenschap vervullen dan een grote. 

Wanneer bepaalde taken het niveau van de ge
meente overstijgen, komt de provincie in beeld. 
Een versterking van de positie van de provincie is 
wenselijk en maakt het vervolgens instellen van 
stadsprovincies of andere regionale bestuursorga
nen overbodig. Samenwerking tussen de verschil
lende bestuurslagen kan uiteraard nuttig en nodig 
zijn. Een tijdelijke projectorganisatie biedt daar
voor goede mogelijkheden. 

Vreemdelingen in Nederland 
• 13 
Nederland is dichtbevolkt, maar Nederland is niet 
vol. Daarom is er plaats voor allen die daadwerke
lijk aan vervolging bloot staan. De procedure tot 
toelating moet snel en zorgvuldig zijn. 

De SGP streeft naar het volgende. 
a. Vreemdelingen die illegaal in Nederland ver

blijven, worden metterdaad Nederland uitge
zet. Indien dit niet direct mogelijk is, wordt 
hun aanwezigheid in Nederland gecontroleerd. 

b. Er dienen, zoveel mogelijk in Europees ver
band, sancties te worden getroffen tegen lan
den die weigeren uitgewezen onderdanen terug 
te nemen. 

c. Remigratie van vreemdelingen naar hun land 
van herkomst wordt bevorderd. 

d. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
en de vreemdelingendiensten moeten worden 
versterkt. 
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De komst van vreemdelingen maakt Nederland 
steeds kleurrijker. Maar we mogen de ogen niet 
sluiten voor de problemen die hieruit kunnen ont
staan. Onze visie op "medelanders in Nederland" 
is in hoofdlijnen als volgt. 

1. Uitingen van racisme, anti-semitisme en vreem
delingenhaat moeten met kracht bestreden wor
den. Zij druisen immers in tegen het uitgangspunt 
dat alle mensen als schepsel van God gelijkwaardig 
zijn. Het kan daarbij gaan om extreem-Nederland
se groepen die oproepen tot haat tegen vreemdelin
gen maar ook om extreem-Islamitische groepen 
die in het openbaar "dood aan Israël" wensen of 
extreem-nationalistische groepen binnen etnische 
minderheden. Demonstraties van deze groepen 
worden verboden en hun activiteiten dienen nauw
lettend door politie en justitie te worden gevolgd. 

2. Het woord "multiculturele samenleving" klinkt 
mooi, maar is verhullend en kan onjuist gebruikt 
worden. Indien ermee bedoeld wordt dat feitelijk 
steeds meer mensen met een andere cultuur hier 
wonen, dan is dat juist. Wanneer ermee bedoeld 
wordt dat in Nederland alle culturen gelijk behan
deld moeten worden, dan is dat onjuist. Een vreem
deling die zich in Nederland vestigt, zal zich voor 
een belangrijk deel aan de Nederlandse samenle
ving moeten aanpassen. Met name kinderen van 
"niet-geïntegreerde" allochtonen laten zien tot wel
ke problemen het leidt wanneer zij in twee geschei
den culturen (binnenshuis - buitenshuis) moeten 
leven. Het stichten van Islamitische scholen is niet 
bevorderlijk voor integratie in de Nederlandse sa 
menleving. 

3. De SGP is een christelijke partij (streeft er in ie
der geval naar dat te zijn) die haar uitgangspunten 
heeft in de Bijbel. Wanneer het gaat om waarden 
en normen in de samenleving, dan dienen die geba
seerd te zijn op het Woord van God. Als SGP zijn 
we daarom zuinig op de christelijke aspecten die 
de Nederlandse samenleving kent (bijvoorbeeld de 
aparte plaats van de zondag): die aspecten mogen 
niet verloren gaan; niet in een liberaal-humanisti
sche samenleving, niet in een multiculturele sa
menleving. Er mag geen misverstand over bestaan: 
voor de wet is iedere inwoner van Nederland ge
lijk. Maar wanneer het gaat om de inhoud van de 
wet dan is niet dat wat de Koran, Boeddha, Marx 
of Kant zegt richtinggevend, maar wat de Bijbel 
zegt. De overheid draagt derhalve niet - via subsi
diëring of anderszins - bij aan de verbreiding van 
niet-christelijke godsdiensten. 
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4. Etnische minderheden hebben een achterstand 
wat betreft opleiding en arbeidsmarkt. Zoals al ge
zegd zullen zowel discriminatie als onwil tot aan
passing bestreden moeten worden. Met name via 
het onderwijs zal de positie van etnische minderhe
den in Nederland moeten verbeteren. Niet alleen 
de overheid, maar vooral de etnische minderheden 
zelf en hun organisaties hebben hier een verant
woordelijkheid. 

5. Het verkrijgen van een dubbele nationaliteit 
(dus de Nederlandse naast die van het land van 
oorsprong) past niet in het streven naar integratie 
in de Nederlandse samenleving. Van naturalisatie 
kan pas sprake zijn als aantoonbaar inburgering in 
de Nederlandse samenleving heeft plaats gehad. 

Criminaliteit 
• 14 
Een krachtige bestrijding van criminaliteit en ge
weld is nodig. We leven in een maatschappij waar
in geweld toeneemt. In onder andere Amsterdam, 
Tilburg, Leeuwarden vielen dodelijke slachtoffers 
van zinloos straatgeweld. Burgers voelen zich daar
door onveilig. Veel ouderen en vrouwen durven 
's avonds niet meer over straat. De SGP vindt dit 
onaanvaardbaar. Een krachtige aanpak door poli
tie en justitie is hard nodig. Dat geldt voor de zwa
re criminaliteit, maar evenzeer voor de zogenaam
de kleine criminaliteit. Immers hoeveel narigheid, 
angst en ergernis geeft niet een bedreiging, een in
gegooide ruit, een gestolen fiets? Maar criminali
teit is niet alleen door "orde en tucht" te beteuge
len. 

Er zijn veel raakvlakken met sociaal beleid: werk is 
een goed middel tegen misdaad. Maar bovenal kij
ken wij naar u als burger. Overdracht van waarden 
en normen gebeurt vooral via ouders op hun kin
deren. Welk voorbeeld geven zij? Hebben zij nog 
duidelijke normen die zij overdragen? Hebben zij 
voldoende tijd voor hun kinderen? Weten ouders 
wat hun kinderen lezen, wat ze zien, welke (compu
ter)spelletjes ze spelen? Als ouders geen waarden 
en normen overdragen aan hun kinderen, is be
strijding van criminaliteit door de overheid niet 
meer dan water dragen naar de zee, dweilen met de 
kraan open! 

Handhaving van recht en orde en voorkoming van 
geweld is de kerntaak van de overheid. De over
heid zal dan ook de nodige maatregelen moeten ne
men. 
a. Een krachtige bestrijding van het drug-gebruik, 

wat een belangrijke bron is van criminaliteit. 
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Daarom wordt de handel in en het gebruik van 
softdrugs (laat staan harddrugs) niet gelegali
seerd en evenmin gedoogd. Gemeenten moeten 
de mogelijkheid hebben om vestiging van cof
feeshops tegen te gaan. Bestaande coffeeshops 
worden gesloten. 

b. Druggebruik in de gevangenis en het huis van 
bewaring wordt niet toegestaan of gedoogd. Be
zoekers moeten strenger worden gecontroleerd 
op bezit van drugs. Onder medische begelei
ding worden gevangenen gedwongen tot afkick
en. 

c. Naast druggebruik is alcoholgebruik een be
langrijke bron van overlast en geweld. Overma
tig gebruik moet daarom streng worden tegen
gegaan. Houders van horecagelegenheden wor
den mede aansprakelijk gesteld voor wange
drag van hun bezoekers indien blijkt dat over
matig drankgebruik een belangrijke oorzaak 
daarvan is. 

d. Alternatieve straffen worden alleen gegeven 
met gelijktijdige oplegging van een voorwaarde
lijke gevangenis straf. 

e. Criminaliteit onder (allochtone) jongeren is 
een probleem. Een strenge aanpak, waarbij ook 
de ouders betrokken worden, is op zijn plaats. 
Gestimuleerd wordt dat de politie op scholen 
voorlichting geeft. 

f. Aan de heen zending van verdachten ofhet niet 
direct plaatsen van veroordeelden in een gevan
genis komt een einde door een efficiënter ge
bruik van cellen, door uitbreiding van het aan
tal cellen en door voortgang met experimenten 
met alternatieve uitvoeringen van straf als elek
tronisch huisarrest. 

g. De overheid draagt er zorg voor dat in gevange
nissen en huizen van bewaring er voldoende 
christelijke pastorale zorg aanwezig is. 

h. Het aantal TBS-plaatsen wordt uitgebreid. 
I. De overheid treft maatregelen die de inpassing 

in de samenleving van ex-gevangenen bevorde
ren, zoals herscholings- en werkervaringspro
jecten. 

j. Fraude-bestrijding wordt krachtig aangepakt in 
nauwe samenwerking tussen het Openbaar Mi
nisterie, en andere betrokken instanties zoals 
de belastingdienst en uitkeringsinstanties, enz. 

k. In de (Grond)wet behoort weer de mogelijk
heid te worden opgenomen dat bij levensdelic
ten, en onder duidelijk omschreven en strenge 
voorwaarden, de doodstraf kan worden toege
past. 

SGP: 14 



Zedelijkheid 
• 15 
Als u bij een bushalte staat te wachten, zult u zich 
misschien af en toe wel eens ergeren. Open en 
bloot wordt door reclame een beroep gedaan op 
erotische gevoelens van mensen. Ook bijbelse ver
halen en de christelijke godsdienst worden regel
matig misbruikt. Het zijn signalen van een uitge
holde moraal, van een verloedering van de samen
leving. Tegelijk tekent het de dubbelzinnigheid in 
de samenleving zelf: aandacht voor seksueel mis
bruik is terecht toegenomen, maar tegelijk moet al
les kunnen (worden gezien). Alsof er geen verband 
is tussen wat mensen zien en doen. De SGP wil 
hier een krachtig beleid van de overheid. 

a. Prostitutie en pornografie - in het bijzonder 
wanneer het om kinderen gaat - wordt kracht
dadig aangepakt. Het bordeel verbod wordt niet 
opgeheven. 

b. Het bezit van kinderporno wordt stratbaar ge
steld, evenals het gebruik maken van kinder
prostitutie in andere landen. 

c. Aanstootgevende reclame (godsdienstige gevoe
lens kwetsend, gewelddadig, discriminerend, 
bloot) wordt strenger aangepakt. De Reclame 
Code Commissie (RCC) krijgt een wettelijke 
status, hanteert aangescherpte regels en kan 
boetes en maatregelen opleggen, zoals de ver
plichting om na een veroordeling een nieuwe 
reclame vooraf aan de RCC ter beoordeling 
voor te leggen. Gemeentebesturen krijgen de 
bevoegdheid om aanstootgevende reclame in 
hun gemeente te weren. 

d. Seks-advertenties, seks-programma's in de me
dia en commerciële erotische telefoonlijnen 
worden verboden. 

Politie 
• 16 
Om de taak van de openbare orde en de openbare 
veiligheid goed te kunnen uitvoeren, zijn voldoen
de mensen en middelen nodig. De uitvoering van 
die taak is de laatste jaren aan slijtage onderhevig. 
Daarom pleit de SGP voor het volgende: 
- Meer "blauw" op straat. De SGP denkt daarbij 

aan ten minste 8000 agenten; 
- Met name op het platteland moet de inzetbaar

heid van de politie, ook 's avonds en 's nachts 
sterk verbeterd worden. Ook de aanrijtijden die
nen verlaagd te worden; 

- Er komen meer toezichthouders, eventueel via 
gesubsidieerde arbeid. De politie houdt echter 
wel de regie-functie; 

- Het "lik-op-stuk- beleid" wordt verder uitge-
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breid, onder andere door betere en verdere toe
passing van de zogenoemde "AU-afhandeling" 
(aanhouden en uitreiken: de verdachte krijgt op 
het politiebureau direct een dagvaarding entof 
transactie) . 

Niet alleen in Nederland maar ook wat betreft de 
Nederlandse Antillen en Aruba blijft Nederland 
zich onverminderd inzetten voor de handhaving 
en versterking van de rechtsstaat en voor een deug
delijk openbaar bestuur. De strijd tegen de crimi
naliteit (drugshandel, witwassen crimineel geld) 
heeft een hoge prioriteit. 

Organisatie van Politie en Justitie 
• 17 
Voor de veiligheid van de burger is het nodig dat 
de politie, het openbaar ministerie en de rechterlij
ke macht goed functioneren. 

Wat wij nastreven is dat: 
a. de politie weer veel meer in de gemeente veran

kerd wordt. Bij de regionalisering van de poli
tie is die verankering te veel verloren gegaan. 
De democratische controle die daarmee even
eens verloren is gegaan, zal weer hersteld moe
ten worden. Iedere woonkern moet ten minste 
beschikken over een eigen politiepost. Mede 
daardoor kan de politie meer nadruk leggen op 
gebiedsgebonden zorg in wijken en buurten. 
De lokale aanwezigheid dient te worden ver
sterkt door een nadrukkelijke inzet van de vrij
willige politie. Deze moet dan ook krachtig wor
den bevorderd; 

b. het openbaar ministerie op afstand van de mi
nister van Justitie, en daarmee van de politiek, 
blijft opereren; 

c. er weer speciale eenheden voor de jeugd-, ze
den- en veldpolitie komen; 

d. het belang van de vrijwillige brandweer en de 
vrijwillige politie gewaarborgd blijft, ook bij 
een verdere professionalisering. De positie van 
de vrijwillige politie wordt vastgelegd in de wet. 

Kiezer, 

Zolang er mensen zijn, is er veel scheef en krom, 
en weinig recht. Dat scheve en kromme kan alleen 
weer recht worden als mensen zelf veranderen, ra
dicaal veranderen. Dat doet God zelf door zijn 
Woord, de bron van waarden en normen, en door 
Zijn Geest. Laten we daarom de Bijbel weer lezen 
en dat Woord houden. 
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• 18 
Geachte kiezer, 

In Nederland wonen veel mensen op een klein 
grondgebied. Daarop moet ruimte zijn voor hui
zen, kantoren, industrie, wegen, dijken, land- en 
tuinbouw, recreatie, enz. Moeilijke keuzes op het 
gebied van de ruimtelijke ordening zijn onvermij
delijk. Keuzes waarin alle wensen van burgers niet 
voor 100% gehonoreerd kunnen worden. Daar is 
er gewoon de ruimte niet voor. 

Ruimtelijke ordening 
De komende jaren zal op een aantal belangrijke vra
gen een antwoord gegeven moeten worden. Bij die 
beantwoording speelt mee hoe we tegen de econo
mie aankijken en welke waarde we hechten aan na
tuur en milieu. Het is daarbij de vraag ofhet voor 
Nederland als klein en dichtbevolkt land, wenselijk 
is om zoveel waarde te hechten aan het idee van 
"Nederland distributieland" wanneer dat een sterke 
groei met zich meebrengt van weg- en luchtver
voer. Die sterke twijfel vindt zijn weerslag in het 
antwoord op onderstaande vragen. 

1. Is een tweede nationale luchthaven wenselijk? 
Ons antwoord is "nee". Een verdere uitbreiding 
van Schiphol met een zesde baan is ook onge
wenst. Een "dependance" van Schiphol - even
tueel in een verdere toekomst Schiphol als ge
heel - in de Noordzee is bespreekbaar. 

2. Moet de tweede Maasvlakte er komen? Voor de 
SGP is de noodzaak daarvan niet overtuigend 
aangetoond. Met name extra milieu- en trans
portproblemen wegen voor ons zwaar. 

3. Is een kustlocatie in de Noordzee wenselijk? 
Ons antwoord is in beginsel positief. Dit biedt 
extra ruimte voor woningbouw, recreatie en 
schone bedrijven. Wel is vooraf nader onder
zoek naar de effecten voor de kustlijn nodig. 

4. Moet het Markermeer worden ingepolderd? 
Ons antwoord is: "liever niet". Mocht het echt 
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Veel mensen, veel wensen 
en weinig ruimte 

noodzakelijk zijn, dan alleen op beperkte schaal 
en met behoud van de waarde ervan voor na
tuur en waterhuishouding. 

5. Wordt het Groene Hart van de Randstad verder 
bebouwd? Ons antwoord is "zo min mogelijk". 
Gemeenten mogen slechts beperkt groeien, met 
name voor de opvang van de plaatselijke bevol
king. Noodzakelijke extra bouw vindt beperkt 
plaats in de stedelijke ring rond het Groene 
Hart. 

Tegen de Betuwelijn heeft de SGP zich verzet; op 
zich zijn wij een voorstander van vervoer over 
spoor, maar juist deze lijn is naar onze stellige ver
wachting onnodig, onrendabel en een aantasting 
van het landschap. Eerst zou ook de binnenvaart 
nog verder moeten en kunnen worden benut. Als, 
gezien de gevallen beslissing en genomen voorberei
dingen, de aanleg onontkoombaar is, willen wij wel 
dat met gebruik van de meest moderne technieken 
de lijn zoveel mogelijk ondergronds wordt aange
legd. 

Bij de keus voor plaatsen van woningbouw en vesti
ging van bedrijven moeten "groene gebieden" zo
veel mogelijk behouden blijven. Deze zogenaamde 
"geconcentreerde spreiding" betekent vooral een 
uitbreiding van de middelgrote steden in Neder
land. Omdat Nederland steeds dichter bebouwd 
raakt, zullen de mogelijkheden van ondergronds 
bouwen meer moeten worden benut. We denken 
daarbij onder andere aan metrolijnen, logistieke 
verbindingen, vergadercentra, winkelcentra en par
keergelegenheid. 
Er moet zo spoedig mogelijk wetgeving tot stand 
worden gebracht die de eigendomsverhouding met 
betrekking tot de ondergrond regelt. 

• 19 
Velen van u zijn tevreden over hun woonomge
ving. Maar misschien zegt u "Ik beslist niet!". De 
kans is dan groot dat u of in een kleine plaats op 
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het platteland woont, of juist in een van de grote 
steden. Als u in een landelijk gebied woont, zult u 
wellicht merken dat het niveau van voorzieningen 
terugloopt: winkels en scholen verdwijnen, het 
Openbaar Vervoer wordt minder. Wij vinden dat 
het platteland leefbaar en bereikbaar moet blijven. 
De overheid heeft daarin een stimulerende taak. 

Minstens zoveel zorgen hebben wij over achter
standswijken in de grote steden: werkloosheid, 
(drugs)verslaving, criminaliteit, slechte woningen, 
weinig groen en weinig speelmogelijkheden. Het 
gevaar bestaat dat deze wijken verloederen tot get
to's. Dat willen wij beslist voorkomen. Een gecom
bineerde aanpak is nodig: renovatie van woningen, 
werkgelegenheidsprojecten, meer toezicht door po
litie en toezichthouders. Sommige wijken zullen 
volledig herbouwd moeten worden met meer 
groen, en meer variatie in grootte en prijs van wo
ningen. 

Huisvesting 
• 20 
"Oost, west, thuis best", het gezegde geeft aan hoe 
belangrijk het is om woonruimte te hebben waar 
men zich thuis voelt. 
De laatste jaren wordt het echter steeds moeilijker 
om aan geschikte huisvesting te komen. De prijzen 
rijzen de laatste jaren de pan uit. Vooral als u voor 
het eerst een huis wilt kopen (of huren) is dat een 
probleem. Ook als u een groot gezin hebt, kan be
taalbare huisvesting moeilijk zijn. 

Daarom willen wij het volgende: 
- Er moeten voldoende betaalbare huur- en koop

woningen zijn. Bestaande leegstand wordt tegen
gegaan door vervanging door betere woningen; 

- Het instrument van de huursubsidie blijft be
staan om de huren betaalbaar te houden. Het ei
gen woningbezit in de sociale sector wordt be
vorderd. 

Verkeer 
• 21 
Dat Nederland dichtbevolkt is, merken we ook op 
de weg. Misschien zit u elke werkdag in de trein en 
ziet u de file naast u op de snelweg voorbij glijden. 
U denkt "leve het Openbaar Vervoer" en u hebt ge
lijk. De auto is een nuttig vervoermiddel, maar te
gelijk een bron van vervuiling. Files kosten tijd en 
geld en leveren ergernis op. De SGP zet zich daar
om in voor: 
- aanmoediging van het gebruik van fiets (dan ver

vuilt u niets) en Openbaar Vervoer (OV); 
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- ontmoediging van het gebruik van auto en vlieg
tuig; 

- als u fietser bent, kunt u het volgende van ons 
verwachten: 

- meer en betere fietspaden; 
- meer voorzieningen bij treinstations en bushal-

tes, zoals stallingen en huurfietsen; 
- een gunstige fiscale regeling voor werknemers en 

werkgevers voor fietsgebruik in woon-werkver
keer. 

Om de concurrentie met de auto beter aan te kun
nen, moet de kwaliteit van het OV verder verbe
terd worden en de overheid zal daarvoor nog een 
extra impuls moeten geven. 
- Het OV heeft een belangrijke maatschappelijke 

functie. Met meer marktwerking en concurren
tie wordt terughoudend omgegaan en wordt al
leen toegestaan als duidelijk is dat zij bijdraagt 
aan een betere dienstverlening. Bovendien dient 
de maatschappelijke functie van het openbaar 
vervoer te worden gewaarborgd. Daarom zal de 
overheid regels moeten stellen die voorkomen 
dat particuliere bedrijven de beste OV -lijnen 
gaan gebruiken en niet bijdragen aan de minder 
rendabele lijnen. 

- De Zuiderzee-spoorlijn Amsterdam-Groningen
Hamburg wordt aangelegd en kan als Hogesnel
heidslijn gebruikt worden. 

- Hogesnelheidslijnen worden zoveel mogelijk 
over of naast bestaande sporen enlof snelwegen 
aangelegd. 

- Voor de minder dichtbevolkte gebieden houdt 
de overheid een zorgplicht voor (kleinschalige) 
OV -voorzieningen (groeps- ofbeltaxi's). 

- Tussen de grote(re) steden in de Randstad komt 
een hoogwaardige OV -netwerk voor sneltraml 
metro. 

- De (trein)taxi-service wordt uitgebreid. 

• 22 
Het autogebruik willen wij daarentegen afremmen 
door: 
- afschaffing van het reiskostenforfait voor het 

woon-werkverkeer per auto binnen vier jaar; 
- zwaardere belasting van de (Iease-)auto van de 

zaak; 
- vervanging van (een deel van) de accijns op 

brandstof en de motorrijtuigenbelasting vervan
gen door een belasting per gereden kilometer, 
zodra dit technisch uitvoerbaar is; 

- stimulering van onderzoek naar en de toepas
sing van milieuvriendelijke "brandstof' (alcohol, 
water, elektriciteit) en super-zuinige auto's. Mi
lieu-vriendelijke auto's wor~en gesubsidieerd; 
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- beperking van de maximumsnelheid op auto
snelwegen in de stedelijke gebieden tot 90 km en 
op de overige snelwegen tot 100 km; 

- het bestaande wegennet moet beter worden be
nut. Daarvoor worden maatregelen genomen 
die een betere doorstroming bevorderen, zoals 
een inhaalverbod van vrachtwagens op bepaalde 
wegen en tijden en het gebruik van de vlucht
strook tijdens de spits. 

Misschien dat een automobilist een stapje terug 
moet doen; het resultaat zal echter een schoner en 
minder druk verkeer zijn, waardoor u minder stil 
staat als u rijdt. 

• 23 
Steeds meer burgers vliegen voor zakelijke of privé-
doeleinden. Het vliegverkeer is echter een belang
rijke milieu-vervuiler. Daarom willen wij de mi
lieu-kosten in de vliegprijs doorberekenen door in 
internationaal verband een heffing op kerosine en 
BTW op vliegtickets in te voeren. Tegelijk willen 
wij dat de hoge snelheids(spoor)lijnen in Europa 
een aantrekkelijk alternatief gaan vormen voor de 
korte vliegroutes. Bovendien moet (onderzoek 
naar) het gebruik van zeppelins worden gestimu
leerd. 

• 24 Nederland kent veel vrachtverkeer. Het is wense-
lijk dat er een verschuiving plaats vindt van het 
wegtransport naar transport per schip en per 
spoor. Belangrijk is dat voor een goede aansluiting 
tussen weg-, spoor- en binnenvaart-vervoer, meer 
en goed gelegen overslagpunten worden gereali
seerd. Bovendien moet het vrachttransport veel 
meer ondergronds via buizen en tunnels plaats 
gaan vinden. Daarnaast streven wij naar een ver
bod op vrachtvervoer op zondag, zoals dat ook in 
Spanje en Frankrijk geldt. 

• 25 De SGP wil niet alleen een schoner, maar ook een 
veiliger verkeer. Jaarlijks vallen in het verkeer zo'n 
1300 doden en ten minste 10 maal zoveel zwaarge
wonden. Daarom willen wij dat de overheid in ie
der geval de volgende maatregelen neemt. 
-Tegen alcohol en drugs in het verkeer wordt stren
ger opgetreden; met name het aantal controles 
wordt opgevoerd. Wie binnen een jaar voor de 
tweede keer wordt betrapt op teveel alcohol dan 
wel druggebruik raakt zijn rijbewijs kwijt. 
- Verkeersovertredingen worden geregistreerd en 

met punten "gewaardeerd". Wie in een jaar te
veel punten krijgt, verliest tijdelijk zijn rijbe-
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voegdheid, wie buitengewoon slecht scoort zijn 
rijbewijs. 

- In woonwijken wordt de maximumsnelheid te
ruggebracht tot 30 km.; vooral voor kinderen en 
ouderen is dat veiliger. 

- Kinderfietsjes krijgen verplicht een oranje vlag. 
- Het verkeerssignaleringssysteem wordt uitge-

breid, ook in verband met mistrisico's. 
- Bij aansprakelijkheid bij ongelukken (ook tus

sen motorvoertuigen en andere verkeersdeelne
mers) moet de schuldvraag een rol blijven spe
len. 

- Voor de veiligheid van voetgangers worden ze
bra's op verkeersdrempels aangelegd. 

- Het gebruik van andere dan hands-free-tele
foons door bestuurders van motorvoertuigen 
wordt verboden. 

Tot slot willen wij wijzen op de volgende gedachte 
uit de Bijbel: "Wat gij wilt dat u geschiedt, doet dat 
een ander". Als we ons in het verkeer aan dat 
woord houden, wordt het weer vriendelijker op de 
weg. 

Elektronische snelweg 
• 26 
Een heel ander soort verkeer is te vinden op de 
elektronische snelweg. Het gaat hier om informatie 
en communicatie, een gebied waarop de ontwikke
lingen razendsnel gaan. Net als bij het "gewone" 
verkeer heeft de overheid hier een ordenende taak. 
Vanwege de ingrijpende invloed op de samenle
ving behoort de elektronische snelweg, het netwerk 
waarlangs informatie en communicatie gaan, tot 
de publieke infrastructuur. De taak van de over
heid is daarbij tweeledig. 
1. De overheid draagt zorg voor een gelijke toe

gang tot het netwerk voor alle burgers. 
2. De overheid normeert de informatie die via het 

netwerk wordt verspreid. Verspreiden van (kin
der)porno, aanzetten tot geweld en vreemdelin
genhaat en godslasterlijke uitingen worden 
strafbaar gesteld. Providers die toegang verle
nen tot het netwerk zijn aansprakelijk voor de 
informatie die via hen verspreid wordt. 

Waterstaat 
• 27 
Water heeft altijd een bedreiging voor Nederland 
gevormd en de aandacht voor deze "vijand" mag 
niet verslappen. Daarom vinden wij dat het voor 
de rivierdijken opgestelde deltaplan daadwerkelijk 
en op tijd wordt uitgevoerd en dat zwakke plekken 
in de zeedijken op korte termijn worden hersteld. 
Het Rijk dient daarbij haar financiële verantwoor-
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delijkheid te verstaan. Daarnaast heeft de overheid 
een voortdurende aandacht voor de sterkte en 
hoogte van de dijken en draagt in belangrijke mate 
de kosten daarvan. 

Naast bescherming tegen het water is ook een zorg
vuldig beheer van het water van groot belang. Wa
terschappen hebben en houden daarin een cruciale 
rol. Gelet op het belang van het water voor ons 
land dienen zij beter bij de voorbereiding van 
ruimtelijke beslissingen te worden betrokken. Het 
verdient daarbij aanbeveling dat ook het beheer 
van het grondwater door de waterschappen wordt 
verricht. De strijd tegen verdroging moet worden 
geïntensiveerd. 

Een gezond milieu 
• 28 
Met de woorden "en ziet het was zeer goed" wordt 
in de Bijbel het scheppingsverhaal afgesloten. Zo 
goed is het nu niet meer. Het bewaren van de 
schepping is ons helaas niet goed afgegaan. Een ge
zond milieubeleid staat daarom hoog in het SGP
vaandel. Het begrip "duurzaamheid" moet een 
veel grotere rol gaan spelen in onze samenleving. 

Het milieubeleid is niet alleen een verantwoorde
lijkheid van de minister van VROM. In alle secto
ren van het maatschappelijke en economische le
ven zal het milieubeleid moeten doorwerken. Ele
menten van milieubeleid komt u daarom ook in 
dit programma in de meeste andere hoofdstukken 
tegen. 

De overheid heeft haar eigen verantwoordelijkheid 
in de bescherming van het milieu. Zij moet met 
duidelijke regelgeving het kader scheppen en hand
haven waarbinnen burgers en bedrijven activitei
ten ontplooien. De zorg voor het milieu mag niet 
worden overgelaten aan het zogenoemde maat
schappelijke middenveld (werkgevers- en werkne
mersorganisaties, belangengroepen, pressiegroe
pen). 

Maatregelen die de overheid moet nemen zijn on
der meer: 
- het stimuleren van gebruik van windenergie en 

zonne-energie; energiebedrijven worden wette
lijk verplicht om een deel van hun omzet in de 
vorm van duurzaam opgewekte energie ("groe
ne stroom") te leveren. De structuur van het 
energienet moet openstaan voor bijvoorbeeld 
burgers en bedrijven die een teveel aan opgewek
te zonne- of windenergie (tegen het gebruikelij
ke tarief) terug kunnen leveren; 
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- verdere verfijning en uitbreiding van retoursys
temen en hergebruiksverplichtingen voor bur
gers en bedrijven; 

- de milieunormen voor woningen en bedrijven 
worden geleidelijk opgeschroefd; 

- de instanties die belast zijn met de handhaving 
van milieunormen gaan op plaatselijk, provin
ciaal en landelijk niveau beter met elkaar samen
werken; 

- er wordt strenger opgetreden tegen het vervui
len van openbare ruimten (bijvoorbeeld afval in 
de wegberm) . 

Op de verantwoordelijkheid voor een goed milieu 
willen wij u als burger ook nadrukkelijk aanspre
ken. Want "een beter milieu begint bij u zelf'. Veel 
kleine dingen helpen: een keer vaker de fiets in 
plaats van de auto pakken, gescheiden afval inza
melen, kringloopproducten kopen, enz. Tegelijk 
zou het goed zijn onze gehele levensstijl eens goed 
onder de loep te nemen. Om wat voorbeelden te 
noemen: het aantal vliegvakanties stijgt sterk, even
als het aantal elektrische huishoudelijke apparaten, 
het aantal tweede auto's per huishouden. Als SGP 
willen wij sterk pleiten voor een soberder levens
stijl, waarbij mensen bij de uitgaven die zij doen 
zich bewust zijn of die ook vanuit milieu-oogpunt 
verantwoord zijn. Bedrijven zouden bij het op de 
markt brengen van nieuwe producten veel meer 
aandacht moeten geven aan de duurzaamheid van 
deze producten. 
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• 29 
Geachte kiezer, 

Het gaat de laatste jaren goed met de economie. De 
economie groeit, het aantal banen groeit en het in
komen van de burger en de overheid groeit. Econo
mische groei is belangrijk: het levert werk op en 
het levert geld op voor noodzakelijke uitgaven in 
bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs. 
Nederland dient haar gunstige positie als vesti
gingsplaats voor bedrijven te behouden. Een gun
stig fiscaal klimaat, een goede infrastructuur, een 
goed opgeleide beroepsbevolking, loonmatiging en 
arbeidsrust zijn daarvoor van belang. 

Economische groei heeft ook schaduwkanten. Eco
nomische groei willen wij niet tot elke prijs. Er zijn 
grenzen in sociaal opzicht, in milieu-opzicht, en 
vooral ook in ethisch opzicht. Daarom is het van 
belang dat niet "de markt" bepaalt wat er gebeurt. 
"Meer markt" is een leuze die het goed doet en ook 
heeft geleid tot vernieuwing en meer dynamiek in 
de economie. Maar de "markt" laat zich vrijwel uit
sluitend leiden door de vraag wat economisch het 
meest wenselijk is; andere belangen komen daar
door in de verdrukking. De overheid zal daarom 
grenzen aan de werking van de markt moeten stel
len. En dat betekent dat wij niet streven naar een 
zo hoog mogelijke economische groei maar vooral 
naar een betere, dat is een schonere en werkelijk 
duurzame economie. Een economie die voldoet 
aan de Bijbelse normen van het rentmeesterschap. 

Wat de SGP verder wil is het volgende: 
- In het overheidsbeleid wordt veel geïnvesteerd 

in Nederland als vervoersland. Met name vanwe
ge de milieu-effecten en de positie van Neder
land als klein dichtbevolkt land, stelt de SGP an
dere prioriteiten. De economische basis van Ne
derland moet worden verbreed. Speerpuntsecto
ren zijn daarbij: informatie- en communicatie
technologie, milieu-technologie, de gespeciali-
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Niet alles is economie en 
economie is niet alles 

seerde land- en tuinbouw, de bouwsector en de 
natte infrastructuur (o.a. baggeren). Voor deze 
speerpunt-sectoren wordt in overleg met het be
drijfsleven een actieprogramma opgesteld. Cen
traal daarbij staat de ontwikkeling van de "duur
zame economie" op bedrijfsniveau. De prakti
sche ontwikkeling binnen bedrijven ontbreekt 
vaak. Voor de financiering van projecten binnen 
deze sfeer trekken we 500 miljoen uit. 

• 30 
Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is een belang
rijke motor van de Nederlandse economie. Een 
groot deel van de werknemers in Nederland vindt 
daar zijn werk en in het MKB komen ook de mees
te nieuwe banen vrij. Daarom verdient het MKB 
bijzondere aandacht. 
- Het zelfstandige ondernemerschap wordt bevor

derd met speciale aandacht voor ouderen. Er 
zijn veel ouderen met veel kennis en ervaring die 
niet meer deelnemen aan het arbeidsproces en 
die heel goed als zelfstandige werkzaam kunnen 
zijn. Voorlichting, subsidieregelingen, fiscale sti
mulansen zijn daarvoor nodig. 

- De administratieve lastendruk op het MKB 
moet verder omlaag. 

- Ter bescherming van vooral kleine zelfstandige 
winkeliers worden de winkelsluitingstijden niet 
verder verruimd. Integendeel, de winkels moe
ten op zondag weer dicht. 

Energiebeleid 
• 31 
In het economisch beleid speelt het energiebeleid 
een belangrijke rol. Nederland heeft veel aardgas 
in de bodem. Daarmee moet zuinig worden omge
gaan; de export van het gas mag niet zodanig groot 
worden dat Nederland binnen afzienbare termijn 
zelf een energietekort krijgt. Het gebruik van duur
zame energie moet worden bevorderd (wind-, zon
ne-energie). Onderzoek naar andere mogelijkhe
den (o.a. energie uit water, en bio-ethanol) moet 
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worden aangemoedigd. Nederland raakt zijn kern
centrales kwijt. Het onderzoek naar (veilige) kern
energie is in Nederland echter van hoog niveau en 
moet (in Petten) behouden blijven. 

Financiën en belastingen 
• 32 
Kiezer, ongetwijfeld bent u van mening dat de be
lastingen hun naam eer aan doen. De overheid legt 
een claim op een groot deel van het nationaal inko
men. Burgers krijgen daar ook veel voor terug, 
maar het blijft belangrijk de belastingen zo laag 
mogelijk te houden. 

Het ziet er naar uit dat door de groei van de econo
mie de belastingdruk inderdaad omlaag kan. Dat is 
echter een wijze waarop extra geld gebruikt kan 
worden. De andere twee zijn: extra uitgaven (bij
voorbeeld in de gezondheidszorg en het onderwijs) 
en verlaging van het financieringstekort en de 
staatsschuld. Dat laatste is zeker ook van belang. 
Nederland heeft in 1998 naar verwachting een 
staatsschuld van 431 miljard gulden (per inwoner 
bijna 30.000 gulden). Het is uiterst ongewenst dat 
wij ons nageslacht met een steeds hoger wordende 
schuld opzadelen. 

Een evenwichtige afweging tussen de hierboven ge
noemde drie aspecten is belangrijk. Hoe deze afwe
ging uitvalt, is te lezen in het financiële overzicht 
dat bij dit programma hoort. Als door een hogere 
economische groei de overheid over extra inkom
sten beschikt, worden deze bij voorrang ingezet 
voor vermindering van het financieringstekort en 
de staatsschuld. 

• 33 
Wanneer het gaat om het belastingstelsel, dan 
moet dit aan de volgende punten voldoen. 

1. Ecologisering, oftewel vergroening van het be
lastingstelsel houdt in dat de nadruk meer 
komt te liggen op het belasten van milieuver
vuilende activiteiten en producten en op het fis
caal minder belasten van arbeid en van activi
teiten en producten die bijdragen aan een goed 
leefmilieu. 

2. Er wordt rekening gehouden met de positie van 
gezinnen, en in het bijzonder wanneer daar 
sprake is van een alleenverdiener. De overheve
ling van de belastingvrije voet blijft onverkort 
gehandhaafd. Een nog beter alternatief is het in
voeren van een zogenaamd splitsingsstelsel, zo
als ook Duitsland dat kent. Daarbij wordt het 
inkomen van de alleenverdiener verdeeld over 
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beide echtgenoten, waardoor het gezin langer 
in een lagere belastingschijf blijft. 

3. Giften blijven volledig aftrekbaar. 
4. De aftrek van de hypotheekrente wordt voor 

particulieren beperkt tot de rente over een hy
potheekbedrag van j500.000,-. Daarentegen 
wordt het huurwaardeforfait verlaagd en de 
overdrachtsbelasting op termijn afgeschaft. De 
kosten van groot onderhoud aan woningen 
worden weer aftrekbaar van de belasting. 

5. De maatschappij ontwikkelt zich steeds meer 
tot een kennismaatschappij. Kosten van her- en 
bijscholing die voor arbeid relevant zijn en door 
particulieren worden gemaakt, moeten verder 
aftrekbaar worden van de belasting. 

6. De successierechten worden verlaagd wanneer 
het gaat om erfenissen in de eerste en tweede 
graad van bloedverwantschap (Ouders-kinde
ren/broers-zussen) . 

7. Om de spaarzin te bevorderen wordt de rente
vrijstelling verhoogd tot 1500 gulden (gehuw
den 3000 gulden). 

8. De vermogensbelasting wordt binnen vier jaar 
afgebouwd naar 0%. Dit is niet om de rijken te 
bevoordelen, maar omdat deze belasting vanwe
ge de kapitaalvlucht naar het buitenland haar 
doel voorbijschiet. 

9. De kinderbijslag wordt weer volgens het "oude" 
systeem uitgevoerd, waarbij naarmate een gezin 
groter is, de kinderbijslag per kind hoger wordt. 

Kiezer, aan al ons handelen zit een economisch as
pect. In onze tijd van marktwerking bestaat het ge
vaar dat dit aspect allesoverheersend gaat worden. 
De SGP gaat daar tegen in. Niet alles is economie 
en economie is niet alles. Het gaat er in het leven 
niet om zoveel mogelijk geld te verdienen. Even
min kan alles in geld worden uitgedrukt. Economi
sche aspecten zullen steeds afgewogen moeten wor
den tegen andere aspecten. Geld alleen maakt niet 
gelukkig, dat geldt voor iedere burger afzonderlijk 
en dat geldt voor de samenleving als geheel. 
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• 34 
Geachte kiezer, 

Deze brief gaat over het ministerie van Werkgele
genheid en Sociale Zaken. "O?" zegt u, "is het geen 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid?". Ja, dat is het nog wel, maar het zou anders 
moeten heten. Het "sociale" bij het ministerie zit 
hem vooral in de financiële ondersteuning van hen 
die niet (meer) in een eigen inkomen kunnen voor
zien. Maar uitgangspunt is dat mensen in het le
vensonderhoud van henzelf en eventueel van hun 
gezin voorzien. Wij zullen dan ook eerst onze visie 
geven op "werk" en vervolgens op een aantal "so
ciale zaken", waaronder het stelsel van sociale ze
kerheid. 

Werk 
"Werk, werk, en nog eens werk", was de leus van 
het paarse kabinet. U begrijpt dat de SGP daar lie
ver "bid en werk" van maakt, want ook in ons werk 
zijn wij van Gods zegen afhankelijk. En dan gaat 
het ons niet alleen om betaald werk, zoals bij dit ka
binet. De SGP hecht veel waarde aan onbetaalde ar
beid. Dan denken we aan het werk in gezin en huis
houding, in de zorg voor elkaar en de opvoeding 
van de kinderen. Kinderen moeten op tijd naar 
school, het huis moet schoon, het eten moet klaar 
zijn. Als moeder (en vader?!) weet u hoe inspan
nend dit werk is. En dat geldt ook voor de verzor
ging van hulpbehoevend geworden ouders. In de 
politiek en de samenleving wordt misschien wat 
neergekeken op het werk in huishouden en gezin, 
de SGP vindt dit werk van grote waarde. 

De SGP vindt dan ook dat het mogelijk moet blij
ven om als alleenverdiener een gezin te onderhou
den. Een verlaging van het wettelijk minimumloon 
wordt door ons afgewezen. Een verhoging van de 
kinderbijslag is wenselijk. 

Een andere groep onbetaalde werkers zijn de vrij-

225 

Wie werkt mag eten; 
wie niet kan werken ook 

willigers. Vrijwilligers in de kerk, in maatschappelij
ke organisaties, in de zorg. Zij zijn voor de samenle
ving als de smeerolie in de motor. Vrijwilligerswerk 
willen wij dan ook stimuleren door: 
- verhoging van de belastingvrije onkostenvergoe

ding tot f2000,- per jaar; 
- een voorziening van f 25 miljoen waar vrijwilli

gers gemaakte kosten voor opleiding en deskun
digheidsbevordering kunnen declareren. 

Wat betaalde arbeid betreft, gaat het gelukkiKgoed 
in Nederland. Het aantal banen stijgt sterk en de 
werkloosheid daalt, mede als gevolg van jarenlange 
loonmatiging. Het is wenselijk dat dit beleid wordt 
voo rtgezet. 

De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler: er wordt 
vaker van werkgever veranderd en meer personen 
worden zelfstandig ondernemer. Voor de pen
sioenopbouw is die flexibiliteit veelal ongunstig. Er 
moet een systeem komen waarin men elders opge
bouwde pensioen mee kan nemen naar een ander 
pensioenfonds. Het belangrijkste probleem van de 
werkloosheid is de grote groep van langdurige 
werklozen, voor wie de kansen op betaald werk 
steeds kleiner worden. Juist voor hen zijn de vele 
vormen van gesubsidieerde arbeid ("Melkert" -ba
nen e.d.). Doorstroming van gesubsidieerde naar 
"gewone" arbeidsplaatsen moet verder worden be
vorderd. 

De SGP is van mening dat het voorkeursbeleid bij 
aanname van personeel geschrapt moet worden 
met uitzondering van mensen met een handicap. 
Voor hun arbeidsdeelname is al veel mogelijk, bij
voorbeeld het gesubsidieerd aanpassen van de werk
plek en loondispensatie, waarbij een deel van de ar
beidskosten vanuit de sociale zekerheid wordt be
taald. Van deze mogelijkheden wordt nog veel te 
weinig gebruik gemaakt. Dwang op werkgevers om 
mensen met een handicap in dienst te nemen is 
niet wenselijk. Wel heeft de overheid uitdrukkelijk 
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een voorbeeldfunctie. Concreet zorgt de overheid 
ervoor dat ten minste 7% van de nieuwe instroom 
van ambtenaren bestaat uit mensen met een handi
cap. Daarnaast blijft de sociale werkvoorziening op 
peil als werkmogelijkheid voor gehandicapten en 
worden de mogelijkheden voor begeleid werken uit
gebreid. Het terugdringen van het grote aantal ar
beidsongeschikten blijft een punt van zorg. Conse
quente naleving van de Arbeidsomstandigheden
wet - en controle daarop - is van groot belang. De 
invoering van een persoonsgebonden budget aan 
arbeidsongeschikten kan hen motiveren om weer 
een plaats op de arbeidsmarkt te krijgen. 

Onderwijs en scholing is niet alleen van belang 
voor werklozen, maar ook voor werkenden. Het is 
van groot belang dat werknemers hun kennis en 
vaardigheden op peil houden en veranderingen 
(techniek, automatisering, enz.) bijhouden. 
Werkgevers en werknemers zelf zijn hiervoor aller
eerst verantwoordelijk, terwijl de overheid fiscaal 
stimuleert. 

Sociale zaken 
• 35 
In veel landen betekent geen werk bittere armoede. 
In Nederland gelukkig niet. Mensen die niet kun
nen werken, hebben in ons stelsel van sociale zeker
heid recht op een uitkering. U kent de uitdrukking 
misschien wel: "een uitkering is geen hangmat, 
maar een trampoline". De bedoeling is dat je snel 
terugveert naar de arbeidsmarkt. Met uitzondering 
uiteraard van gepensioneerden, die na gedane ar
beid van hun "rust" mogen genieten, en van volle
dig arbeidsongeschikten. Hoe lager de uitkering, 
des te beter de "trampoline" werkt. De SGP is ech
ter van mening dat het niveau van de uitkeringen 
niet verder moet worden verlaagd. Ondanks ons 
stelsel van sociale zekerheid, bestaat er ook in Ne
derland nog wel degelijk armoede. Zeker voor ge
zinnen met kinderen die financieel afhankelijk zijn 
van een uitkering, is het moeilijk de eindjes aan el
kaar te knopen. Bij een gematigde loonontwikke
ling kunnen uitkeringen en lonen gelijk stijgen. 

Extra zorg heeft de SGP voor alleenstaande ouders: 
weduwen of weduwnaars of wat helaas steeds meer 
voorkomt, gescheiden ouders met de zorg voor 
minderjarige kinderen. De overheid wil deze ou
ders, indien hun kinderen ouder dan 5 jaar zijn, de 
arbeidsmarkt opsturen. Dat is een ontwikkeling 
die een goed gezinsleven, wat de hoeksteen van de 
samenleving is, bedreigt. Wij vinden dat ouders de 
vrije keus moeten hebben om hun kinderen zelf op 
te voeden. Dat betekent dat zij langdurig op een 
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uitkering aangewezen kunnen zijn. Die uitkering 
is nu 90% van het sociaal minimum. Dat is te wei
nig en voor deze categorie wil de SGP de uitkering 
binnen 4 jaar verhogen tot 100%. 

Daarnaast hebben wij ervoor gepleit dat mensen 
die meer dan drie jaar op een minimumuitkering 
zijn aangewezen, een extra uitkering ontvangen 
van fl . 500,- per jaar. 

. Ot I f •• ' 

Een vraag die de komende vier jaar sterk op de 
voorgrond komt is: moet de sociale zekerheid ver
der worden geprivatiseerd en daarmee vercommer
cialiseerd. Gaan particuliere bedrijven werknemers 
(in toenemende mate) verzekeren tegen de risico's 
van arbeidsongeschiktheid, van werkloosheid, net 
zoals al met de Ziektewet is gebeurd? Wij als SGP 
staan daar zeer terughoudend tegenover. Ervarin
gen met de privatisering van de Ziektewet en in de 
zorgsector, laten de risico's zien. 
1. Particuliere bedrijven willen (terecht) winst 

maken. Dat betekent dat zij de voor hen meest 
gunstige werknemers wel willen verzekeren en 
minder gunstige (bijvoorbeeld degenen met 
een zwakke gezondheid of chronisch zieken) 
niet of tegen zeer hoge kosten. Dit staat haaks 
op ons principe van gemeenschapszin. 

2. Het is onzeker of privatisering goedkoper is. 

Werkgevers zijn in de afgelopen jaren sterk aange
sproken op hun verantwoordelijkheid met betrek
king tot ziekte en arbeidsongeschiktheid van hun 
werknemers. De SGP is van mening dat ook de ei
gen verantwoordelijkheid van werknemers meer 
accent moet krijgen. 

• 36 
Een punt van zorg, wat natuurlijk ieder graag voor 
zich uit schuift, maar toch onontkoombaar op ons 
afkomt, is de financiering van de AOW. Nederland 
vergrijst; meer mensen doen een beroep op de 
AOW en doen dat ook langer. Om de AOW -pre
mie niet onevenredig hoog te laten stijgen, wordt 
deze aan een maximum gebonden. Een eventueel 
tekort wordt gecompenseerd door een bijdrage aan 
het AOW-spaarfonds vanuit de algemene midde
len. 
Daarnaast moet het voor ouderen aantrekkelijker 
gemaakt worden om langer te werken, bijvoor
beeld door flexibele pensionering, en verruiming 
van de mogelijkheden voor ouderen om in deeltijd 
te werken. Vanouds heeft de SGP gepleit voor vol
ledige erkenning en respectering door de overheid 
van gemoedsbezwaarden tegen de verplichte socia-
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Ie verzekeringen. De SGP zou de SGP niet meer 
zijn als zij dat ook in de toekomst niet zou doen. 

• 37 
Fraude met en oneigenlijk gebruik van uitkeringen 
is ronduit asociaal en wordt krachtig bestreden 
met een boete van ten minste twee maal het gefrau
deerde bedrag. 

Op het gebied van werk en sociale zekerheid is een 
aantal instellingen actief: Arbeidsbureaus, de 
"uvi's" (uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid; 
de vroegere bedrijfsverenigingen) en de gemeente
lijke sociale diensten. De bedoeling is dat deze in
stellingen nauwer gaan samenwerken, en zoveel 
mogelijk op één plek. Voor de burger heeft dat 
voordelen; hij hoeft maar naar één loket. Voor de 
instellingen ook: zij hebben hetzelfde "dossier" en 
kunnen beter met elkaar samenwerken om de 
werkloze weer aan de slag te krijgen. Wel wil de 
SGP dat: 
- er voldoende "loketten" komen, waardoor deze 

voor iedere burger goed bereikbaar zijn; 
- de verantwoordelijkheden van de verschillende 

instellingen duidelijk onderscheiden blijven; 
- het bemiddelen naar de arbeidsmarkt centraal 

staat. 
- sancties worden gehanteerd ten opzichte van 

werklozen die niet meewerken aan het vinden 
van werk. 

Wanneer Arbeidsvoorziening, de uitvoeringsinstel
lingen en gemeentelijke sociale diensten steeds 
meer gaan samenwerken, ligt het ook voor de hand 
het toezicht op deze instellingen bij een instantie te 
leggen. De rol van Arbeidsvoorziening zal meer 
moeten liggen op het "arbeidsmarkt-klaar" maken 
van (langdurige) werkzoekenden via scholing, sub
sidies en andere arbeidsmarkt-maatregelen dan op 
bemiddeling. De "bemiddelings-poot" van Ar
beidsvoorziening wordt op langere termijn gepri
vatiseerd . 

• 38 
Behalve werkgelegenheid en sociale zekerheid, zijn 
er natuurlijk nog andere zaken die op dit beleid
sterrein spelen. Een belangrijk onderwerp willen 
we nog aan de orde stellen, namelijk de arbeidstijd. 
Het bedrijfsleven dat door sterkere concurrentie 
maximale winst wil maken, vraagt van haar werk
nemers steeds meer flexibiliteit. Winkels en bedrij
ven zijn langer open. Arbeid vindt niet alleen meer 
overdag plaats maar ook 's nachts. In zijn uiterste 
vorm ontstaat er een 7x24 uurs-economie. Als SGP 
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vinden wij dit een slechte ontwikkeling. Het socia
le leven, zeker in gezinsverband, wordt ontregeld. 

Onderdeel van deze ontwikkeling is de toenemen
de zondagsarbeid. "Zes dagen zult gij arbeiden en 
al uw werk doen"; het houden van dit Woord heeft 
eeuwenlang zijn heilzame werking gedaan. De zon
dag is een rustdag om de dagelijkse beslommerin
gen achter u te laten; vooral ook een feestdag om 
de Heere God te dienen. Als SGP zijn wij zeer be
zorgd over deze ontwikkeling. De wetgeving (ar
beidstijdenwet, zondagswet, winkeltijdenwet) 
moet zodanig worden aangepast dat u, tenzij strikt 
noodzakelijk, op zondag niet hoeft te werken. 
's Zondags hoeft u niet in de winkel te staan, niet 
achter het stuur te zitten, niet aan de weg te wer
ken. U krijgt op zondag alle gelegenheid om het 
mooiste werk te doen, dat er is. "En dat is?", vraagt 
u. Psalm 92 (een lied op de Sabbatdag) geeft het 
antwoord: "Het is goed dat men de Heere love en 
Uw Naam psalmzinge, 0 Allerhoogste!" 
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• 39 Geachte kiezer, 

De land- en tuinbouw heeft een aparte plaats in de 
economie, net zo goed als de boer en tuinder een 
bijzondere plaats hebben in onze samenleving, en 
wat ons betreft een gewaardeerde en blijvende 
plaats. Zij zorgen immers voor ons eten. Zij bepa
len voor een belangrijk deel het landschap in Ne
derland. Ook in economisch opzicht is hun werk 
van groot belang. De export van agrarische pro
dukten is het "visitekaartje" van Nederland in het 
buitenland. Die bijzondere positie geeft echter wel 
een extra verantwoordelijkheid. De Bijbel roept ie
dereen op tot een zorgvuldig omgaan met de schep
ping, maar voor hen geldt dat in het bijzonder. 

Landbouw 
Ongetwijfeld ligt daar een spanningsveld. Boeren 
en tuinders zijn ondernemers en willen een goed lo
pend bedrijf. Maar de zorg voor het milieu kan be
perkingen opleggen. De SGP (met veel boeren en 
tuinders in haar achterban) kent dat spannings
veld. Vooral voor de kleinere gezinsbedrijven 
wordt het steeds moeilijker. De overheid zal de 
voorwaarden moeten bieden waarbinnen het agra
risch bedrijf zich kan ontplooien. Tegelijk zal de 
overheid regels moeten stellen ter bescherming van 
de natuur, het landschap en het welzijn van dieren. 

Wat de SGP wil: 
- In het jaar 2000 wordt de mestwetgeving geëva

lueerd. Aan de hand van die evaluatie willen wij 
bezien of een verdere beperking van de uitstoot 
van mineralen (mest) nodig en mogelijk is. 

- Als een bedrijf te veel mineralen produceert, 
krijgt het een boete. Als het echter beneden de 
toegestane hoeveelheid blijft, moet dat beloond 
gaan worden. 

- De biologische landbouw en milieu-vriendelijke 
land- en tuinbouwmethoden worden (fiscaal) ge
stimuleerd. Een voorbeeld is het gebruik van na-
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Op hoop van zegen 

tuurlijke vijanden (insecten, kruiden) in plaats 
van chemische bestrijdingsmiddelen. Bovendien 
willen wij de consument oproepen om bij het ko
pen van producten het belang van het milieu 
mee te laten wegen. 

- Het kan zijn dat een boer of tuinder toch een 
nieuw gewasbeschermingsmiddel moet gebrui 
ken. De tijd waarbinnen wordt beslist of dit is 
toegestaan, moet worden verkort. Een bestaand 
middel kan pas worden verboden als er voor de 
bedrijven een alternatief voorhanden is. 

- De Ecologische Hoofdstructuur, waarbij natuur
gebieden met elkaar worden verbonden, dient 
binnen 20 jaar gerealiseerd te worden. Dit ge
beurt in nauw overleg met de sector zelf. Eigen
dom van en natuurbeheer door de boer heeft 
onze voorkeur boven aankoop van grond door 
het Rijk en de provincies. 

Vanouds hecht de SGP veel waarde aan een goed 
en verantwoord omgaan met dieren. Dieren beho
ren tot Gods schepping; wij mogen ze gebruiken, 
maar niet tot elke prijs. Een dier heeft ook zijn ei
genwaarde. Het uitbreken van de varkenspest heeft 
de discussie over deze vorm van bedrijvigheid in 
een stroomversnelling gebracht. 

Er rijzen vragen. Wordt er in de intensieve veehou
derij wel op verantwoorde wijze met dieren omge
gaan? Moeten dieren die niet ziek zijn massaal ver
nietigd worden? Hoe kunnen ziekten voorkomen 
worden? Zou de overheid aan verplichte inenting 
denken, dan dienen gewetensbezwaren daartegen te 
worden gerespecteerd. 

De regering heeft voorstellen geformuleerd om de 
hoeveelheid varkens in Nederland voor iedere var
kenshouder in te perken met 25%. Met die ingreep 
wordt zowel het dierenwelzijnsprobleem als de 
mestproblematiek aangepakt. De SGP heeft tegen 
deze plannen van de regering gestemd. Net als in 
andere sectoren vinden wij het ~tellen van normen 
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noodzakelijk. Wel moet aan de ondernemer zelf de 
vrijheid worden gelaten welk middel hij gebruikt 
om die normen te halen. Wij hebben daarom alter
natieven met keiharde voorwaarden aangereikt. De 
varkenshouders krijgen een strikt bepaalde tijd om 
zich, met behoud van hun productiemiddelen, aan 
de aangescherpte normering aan te passen. De over
heid hanteert tegelijk een toereikende opkoop
regeling. Als blijkt dat de sector zelf de norm niet 
haalt, zal de overheid alsnog dwingende maatrege
len nemen. De SGP is er beducht voor dat door de 
plannen van de minister soortgelijke ingrepen, bij
voorbeeld in de veehouderij, in de toekomst niet 
kunnen worden tegengehouden. Omdat daarmee 
bestaande rechten worden aangetast, is inkrimping 
van de veestapel voor de SGP de allerlaatste optie, 
zeker als daar geen voldoende schadeloosstelling te
genover staat. 

• 40 
Wat de SGP verder wil: 
- Er komt een brede discussie tussen de boeren en 

hun organisaties, de overheid en andere betrok
ken organisaties over de toekomst van de inten
sieve veehouderij. Van belang is dat vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de 
sector een draagvlak wordt gecreëerd voor te ne
men maatregelen. 

- Binnen vier jaar wordt - zoveel mogelijk in inter
nationaal verband - de intensieve veehouderij 
diervriendelijker. Daarbij denken we onder 
meer aan meer ruimte voor een kip in een legbat
terij en aan groepshuisvesting voor vleeskalve
ren. Het houden van dikbilrunderen die zo zijn 
gefokt dat zij hun kalveren niet natuurlijk ter we
reld kunnen brengen, wordt verboden. 

- De controle op de naleving van de regels over 
dieren transport wordt verbeterd. 

- Het identificatie- en registratiesysteem, waar
door besmette dieren beter kunnen worden op
gespoord, wordt goed nageleefd. 

Dat planten en dieren tot Gods schepping beho
ren, betekent ook dat wij als mens niet zonder 
meer de verschillende soorten en rassen mogen wij
zigen. Wij staan zeer huiverig tegenover (geneti
sche) manipulatie. Alleen in bijzondere gevallen en 
onder strikte voorwaarden kan de overheid daar 
toestemming voor geven. Het klonen van dieren 
en het vermengen van diersoorten blijft streng ver
boden. Genetisch gemodificeerde producten moe
ten voor de consument herkenbaar zijn. 

• 41 
In het bovenstaande hebt u kunnen lezen over 
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onze zorg voor het milieu en het dierenwelzijn. En 
als u boer of tuinder bent, krabt u zich misschien 
bedenkelijk achter de oren. Want de (internationa
le) concurrentie neemt toe, subsidies nemen af en 
prijzen dalen. Zeker als u een klein gezinsbedrijf 
hebt, kan dat zorgen geven hoe u een rendabel be
drijf kunt houden. Daarbij zal de sector zich voor
al moeten gaan specialiseren en zich in plaats van 
op kwantiteit op kwaliteit gaan toeleggen. De over
heid dient deze ontwikkeling intensief te onder
steunen. 

Daarom dit: 
- Om de concurrentieslag te winnen, blijven on

derwijs, voorlichting en onderzoek van groot be
lang. De overheid blijft deze activiteiten mede fi
nanCieren. 

- Het aanwenden van landbouwproducten voor 
industriële toepassingen kan nieuwe mogelijkhe
den bieden. Onderzoek daar naar en toepassing 
daarvan wordt gestimuleerd. 

- Veel beleid en regelgeving wordt in Brussel ge
maakt, ook wat betreft de prijzen en productie
hoeveelheden. Om toetreding van Midden-Euro
pese landen tot de EU mogelijk te maken, kan 
niet worden ontkomen aan verlaging van de prij
zen. De producenten zullen hiervoor gecompen
seerd moeten worden in de vorm van directe in
komenssteun. Wij vinden dat de Europese Unie 
rekening moet houden met het feit dat in Neder
land er op weinig oppervlak veel wordt geprodu
ceerd. Subsidies mogen daarom niet vrijwel uit
sluitend worden gerelateerd aan oppervlakte. 

- De wereldhandel wordt steeds meer geliberali
seerd, onder meer in het kader van de Wereld
handels organisatie. In 1999 zijn nieuwe onder
handelingen over dit thema gepland. De Europe
se Unie zal echter eerst de gevolgen van de huidi
ge afspraken moeten evalueren, voordat nieuwe 
afspraken gemaakt worden. 

- Doordat de prijs van melkquota hoog is, komt 
de financiële positie van de melkveehouderij 
sterk onder druk te staan. Het nieuw starten van 
een bedrijf ofhet overnemen ervan (van ouders 
op kinderen) wordt daardoor sterk bemoeilijkt. 
De overheid dient op korte termijn in overleg 
met de sector naar middelen te zoeken om de 
quotumprijs op een verantwoord niveau te bren
gen. 

- Druk van buiten de agrarische sector leidt ertoe 
dat de waarde van grond en gebouwen sterk 
stijgt. De fiscale druk op de agrarische bedrijven 
neemt daardoor sterk toe, terwijl ook bedrijfs
overnames moeilijker worden. De overheid zal 
daarom speciale fiscale regels moeten opstellen 
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aangaande de belastbaarheid van grond en ge
bouwen die de druk op de bedrijfsvoering ver
lichten. 

- Het verlagen van de administratieve lasten, met 
name voor bedrijven die veel met seizoenarbei
ders werken. 

- De landinrichtingsprocedures moeten sneller 
verlopen. Belangen van landbouw en natuur 
moeten daarbij evenwichtig worden afgewogen. 

Met het bovenstaande beleid wil de SGP het kader 
bieden waarbinnen de boer en tuinder op een ren
dabele, en meer natuur- en milieuvriendelijke wij
ze hun bedrijf kunnen uitoefenen; op hoop van ze
gen. De zegen van God! 

Visserij 
• 42 
"Op hoop van zegen", daarmee gingen vroeger de 
vissers de zee op, en hopelijk doen ze dat nu nog. 
Wel is er veel veranderd. Dat de zee leeggevist zou 
kunnen worden, was 50 jaar geleden ondenkbaar, 
maar nu niet meer. Het is daarom goed dat in in
ternationaal verband afspraken worden gemaakt 
over de hoeveelheid vis die gevangen mag worden. 
De Europese Commissie die de quota's vaststelt zal 
dat op basis van rapporten van visserijbiologen en 
in overleg met de sector moeten doen. Om onze
kerheid te voorkomen is het wenselijk dat die vis
quota voor een aantal jaren worden afgesproken. 
En afspraken moeten worden nagekomen. Geluk
kig functioneert het zogenoemde Biesheuvelgroe
pen-systeem, waarin de Nederlandse vissers zelf 
toezien op de naleving, naar behoren. Dat willen 
wij zo houden. Maar uiteindelijk blijft toezicht een 
taak van de nationale overheid; en die moet bin
nen de Europese Unie door iedere lidstaat even se
rieus ter hand worden genomen. Er zal dan ook in 
alle lidstaten een publieke registratieplicht en con
trolesysteem moeten bestaan. Het gebruik van mi
lieuvriendelijker vismethoden moet worden gesti
muleerd. Een voorbeeld daarvan is het gebruik ma
ken van geluids- en lichtsignalen om vissen op te 
jagen in plaats van het omwoelen van de zeebo
dem, wat grote schade berokkent aan het dieren
en plantenleven op de zeebodem. 
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• 43 
Geachte kiezer, 

Iedereen wil een zo goed en zo gezond mogelijk le
ven. Een leven dat meer is dan alleen maar eten, 
drinken, werken, slapen. Activiteiten op het gebied 
van gezondheidszorg, welzijn en cultuur dragen 
daaraan bij. In het algemeen staat de SGP daar po
sitief tegenover. En om de mogelijkheden daartoe 
niet alleen te beperken tot burgers die daar zelf het 
geld voor hebben, heeft de overheid ook hier een 
taak. 

Eerbied voor het leven 
"Niemand weet wat leven is, dan dat het gegeven 
is", u hebt het misschien wel eens gelezen op een ge
boortekaartje. Die tekst is waar. Het leven is ons ge
geven, door God onze Schepper. Ons leven is niet 
in onze eigen hand, maar ligt in Zijn hand. Ten 
diepste kunnen wij nooit het wonder van het leven 
doorgronden en eerbied voor dit wonder is een 
grondpijler van onze samenleving. En dan gaat het 
om het leven vanaf het allereerste prille begin tot 
het einde. Waarbij wij beseffen dat een zwanger
schap met veel moeite gepaard kan gaan en het le
venseinde soms moeilijk en pijnlijk is. Maar wie als 
mens zelf gaat beschikken over eigen en andermans 
leven, komt op een hellend vlak. 

1. Eerbied voor het leven houdt in dat wij abortus 
provocatus afwijzen, tenzij het leven van de 
moeder in gevaar is. De Wet afbreking zwanger
schap moet dan ook worden ingetrokken. Daar
entegen moeten alternatieven - instellingen die 
zich inzetten voor meisjes en vrouwen die onge
wenst zwanger zijn - worden ondersteund. 

2. Eerbied voor het leven houdt in dat het leven 
niet eindeloos gerekt wordt. "Wie is er die de 
slaap des doods niet eens zal slapen", zegt de 
Bijbel. Medisch zinloze behandelingen, die een 
waardig sterven belemmeren, moeten niet wor-
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den voortgezet. Toediening van voedsel en 
vocht valt daar uitdrukkelijk niet onder. Het zo
genoemde "versterven" in de zin van het be
wust bespoedigen van het stervensproces, is een 
vorm van euthanasie en mag niet worden toege
staan. 

3. Eerbied voor het leven houdt in dat het leven 
niet voortijdig en doelbewust wordt afgebro
ken. Euthanasie moet derhalve strafbaar blij
ven; dat geldt zeker ook voor euthanasie op 
wilsonbekwame mensen. Daarentegen moet de 
pastorale, sociale en medische zorg aan onge
neeslijk zieke patiënten (palliatieve zorg) en 
hun familie worden versterkt. Deze zorg wordt 
geïntegreerd met verpleging en verzorging. Re
gionaal worden palliatieve teams opgezet, waar
bij ook vrijwilligers een inbreng kunnen heb
ben. In de (huis)artsenopleiding wordt meer 
aandacht gegeven aan palliatieve zorgverlening 
(pijnbestrijding en stervensbegeleiding). 

4. Eerbied voor het leven houdt in dat de vertech
nisering van de menselijke voortplanting wordt 
afgewezen. Kinderen zijn een geschenk, geen 
recht waar ieder aanspraak op kan maken. Het 
niet krijgen van een kind kan een zeer groot ver
driet zijn. Maar daarom zijn nog niet alle me
thoden om kinderen te krijgen geoorloofd. 
Draagmoederschap, zaaddonorschap, "oma
moeders" wijst de SGP af. Dat geldt ook voor 
reageerbuis-bevruchting, zeker zolang rest-em
bryo's overblijven die gedood worden. Ook het 
wetenschappelijk onderzoek moet zijn grenzen, 
door de overheid gesteld, kennen. Genetische 
manipulatie in de kiembaan wordt afgewezen; 
dat geldt uiteraard ook voor onderzoek dat 
erop gericht is om mensen te klonen. De Wet 
medisch wetenschappelijk onderzoek met men
sen, waarin wordt vastgelegd dat het verboden 
is zonder goedgekeurd onderzoeksprotocol me
disch-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren 
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met mensen, moet zo spoedig mogelijk van 
kracht worden. Slechts in zeer specifieke situa
ties (onderzoek is echt nodig en er zijn geen al
ternatieven) en onder strikte voorwaarden (risi
co's en bezwaren zijn minimaal) mag onder
zoek plaatsvinden met mensen die hun wil niet 
kunnen uiten. Dat onderzoek moet gericht zijn 
op hun eigen situatie. 

5. Eerbied voor het leven houdt in dat sporten 
met een hoog risico voor de gezondheid, zoals 
boksen, worden verboden. 

6. Eerbied voor het leven houdt in dat het gebruik 
van producten die slecht zijn voor de gezond
heid wordt tegengegaan (tabak, alcohol) dan 
wel verboden (drugs) . Reclame voor deze pro
ducten wordt verboden. De accijnzen op tabak 
en alcohol worden verhoogd. 

Huwelijk en gezin 
• 44 
Leven doet een mens niet alleen. Samen met ande
ren leeft hij in allerlei sociale verbanden: gezin, 
kerk, verenigingen, buurt, enz. Dat behoort tot een 
goed leven. Mensen zijn er niet alleen voor zichzelf 
maar ook voor elkaar. Samen met anderen kan hij 
zich ontplooien. Van de sociale verbanden die er 
zijn, zijn het huwelijk en het gezin wel de belang
rijkste. Juist de zorgplicht voor elkaar en voor de 
kinderen waarop echtgenoten elkaar en de over
heid hen kan aanspreken, maakt het huwelijk daar
om zo waardevol. De overheid heeft dan ook een 
bijzondere aandacht voor het "huwelijkse" gezin. 

De SGP wil het volgende. 

a. De overheid dient ervoor te waken dat door 
ons afgewezen alternatieve samenlevingsvor
men niet bevoordeeld worden boven het huwe
lijk. Zij krijgen geen publiekrechtelijke erken
ning. 

b. Bij echtscheiding blijft tussenkomst van de 
rechter noodzakelijk, zeker indien kinderen 
aanwezig zijn. 

e. Het huwelijk is alleen mogelijk tussen een man 
en een vrouw; het zogenaamde "homo-huwe
lijk" is niet mogelijk. 

d. Adoptie is alleen toegestaan binnen een huwe
lijkse relatie. 

Gezondheidszorg 
• 45 
Gezondheid is een groot goed. Gelukkig leven we 
in een land met een gezondheidszorg die tot de bes-
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te ter wereld behoort. Desondanks zijn er ook zor
gen om de zorg: denk maar aan de lange wachtlijs
ten en de werkdruk onder verpleegkundigen en 
verzorgenden. Een andere zorg is de betaaIbaar
heid van de zorg. Ouderdom komt met gebreken 
en er komen door de vergrijzing in de komende de
cennia steeds meer ouderen. Daarom zal structu
reel meer geld beschikbaar moeten komen voor de 
gezondheidszorg. Meer marktwerking en concur
rentie wordt wel als middel aangeprezen om de ge
zondheidszorg betaalbaar te houden. Wij zetten 
daar vraagtekens achter. De gezondheidszorg is 
geen "gewone markt" gebaseerd op het behalen 
van economisch voordeel, maar een sector waar 
onbaatzuchtigheid en weldoen als leidende begin
selen moeten functioneren. Bovendien, een scher
pe concurrentie tussen ziektekostenverzekeraars 
kan leiden tot een tweedeling. Gezonde personen 
worden voor een lage prijs graag geaccepteerd; 
voor mensen met een zwakke gezondheid geldt het 
tegenovergestelde. Wel kunnen meer prijsprikkels 
worden ingebouwd om tot meer kostenbewustzijn 
te komen. 

Waar de SGP naar streeft is het volgende. 

- Het toenemend beroep op de gezondheidszorg 
vergt een structurele verhoging van het budget 
van 2,3% per jaar. Om de huidige achterstanden 
weg te werken, is daarenboven een eenmalige 
uitgave van 2% nodig. 

- Een groot probleem in de gezondheidszorg, ge
handicaptenzorg en de thuiszorg vormen de 
wachtlijsten. Voor acute zaken worden deze op 
korte termijn opgelost door meer mensen en 
middelen beschikbaar te stellen en door verbete
ringen in de organisatie van en communicatie 
tussen zorginstellingen. 

- De druk op werknemers in de thuiszorg is on
aanvaardbaar hoog. Meer mensen en middelen 
moeten daarom beschikbaar komen. De algeme
ne eigen bijdrage wordt - sterker - inkomensaf
hankelijk. De inzet van vrijwilligers (familie, 
vrienden, kerk) wordt gestimuleerd. 

- De opleidingen in de verpleging en verzorging 
moeten aantrekkelijker worden gemaakt; het 
zware werk dat leerlingverpleegkundigen ver
richten moet beter beloond worden. 

- Ingrijpende wijzigingen in de financiering van 
het zorgstelsel worden door de SGP afgewezen; 
kleine aanpassingen verdienen de voorkeur 
waarbij de overheid ervoor moet zorgen dat ie
dereen die een voorziening wil treffen dit ook 
kan tegen een bedrag dat is afgestemd op de 
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draagkracht. Voor gemoedsbezwaarden dienen 
er mogelijkheden tot vrijstelling te bestaan. 

- Concurrentie tussen ziektekostenverzekeraars 
wordt beperkt tot de minder noodzakelijke me
dische verrichtingen en producten. 

- De mogelijkheid van een pro-life verzekering 
blijft bestaan. 

- Privé-klinieken worden niet toegestaan, aange
zien daar te veel ethische bezwaren aan kleven. 
Die bezwaren betreffen bij voorbeeld de selectie 
(rijk - arm) en de mogelijke medische technie
ken (denk bijvoorbeeld aan selectie op geslacht 
bij voortplanting) die worden gebruikt. 

- Bij de regionalisering in de zorg wordt voldoen
de rekening gehouden met bovenregionale of 
landelijk werkende identiteitsgebonden instellin
gen. 

- Om instellingen voor geestelijke gezondheids
zorg te ontlasten worden voorzieningen voor 
maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen 
zorg, opvanghuizen) extra ondersteund. Instel
lingen op levensbeschouwelijke grondslag krij
gen een volwaardige positie en financiering. 

Welzijnsbeleid 
• 46 
De term "welzijnsbeleid" roept bij sommigen de 
gedachte op aan zielige mensen. Geheel ten onrech
te. Wie extra zorg en voorzieningen nodig heeft, is 
niet zielig. Dan denken we in de eerste plaats aan 
de ouderen. De tijd dat ouderen snel in een verzor
gingshuis werden geplaatst, is voorbij. Onze inzet 
is dat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen ver
trouwde woonomgeving blijven wonen. Eventuele 
zorg wordt daarop afgestemd. Vanzelfsprekend 
moet voorzien blijven worden in de behoefte aan 
verpleging en verzorging van ouderen die opvang 
en begeleiding in een verzorgings- of verpleeghuis 
nodig hebben. 
In verpleeghuizen wordt meer rekening gehouden 
met de privacy van bewoners. 

Deelname aan het maatschappelijke leven van 
mensen met een handicap wordt bevorderd. Met 
bijvoorbeeld woonruimte (kleinschalige woon
voorzieningen in "gewone" woonwijken) wordt 
daar rekening mee gehouden. Deelname aan ar
beid wordt bevorderd. De toegankelijkheid van 
openbare gebouwen en openbare (vervoers)
voorzieningen woràt vergroot. Het persoonsge
bonden budget voor mensen met een handicap 
wordt uitgebouwd. De Wet voorzieningen gehandi
capten heeft de verstrekking van voorzieningen 
voor mensen met een handicap naar de gemeenten 
overgebracht. In de praktijk doen zich knelpunten 

233 

voor, met name bij het vervoer. Gemeenten moe
ten voor deze problemen een goede oplossing vin
den, zodat mensen met een handicap zo weinig 
mogelijk belemmerd worden in hun functioneren. 
Er komen meer mogelijkheden voor een zinvolle 
dagbesteding voor mensen met een zware handi
cap. 

De toegang tot de jeugdzorg wordt verbeterd door 
middel van één loket (het bureau Jeugdzorg). Er 
moeten meer mogelijkheden komen om ouders te 
ondersteunen bij de opvoeding. Het inschakelen 
van pleeggezinnen heeft verre de voorkeur boven 
opname in een instelling; de fiscale aftrekmogelijk
heden voor pleeggezinnen worden verruimd. Ge
meenten moeten concrete projecten opzetten die 
schooluitval bij jongeren tegengaan, de jeugdwer
kloosheid bestrijden en jeugdcriminaliteit tegen
gaan. Om verveling en daarmee samenhangend 
vandalisme en criminaliteit tegen te gaan, wordt 
gezorgd voor voldoende sociaal-culturele en recre
atieve voorzieningen. 

Verslavingszorg 
• 47 
Het is in het belang van de samenleving - en van de 
verslaafden zelf - dat zij behandeld worden volgens 
een radicale aanpak. Het gedoogbeleid inzake soft
drugs is een lapmiddel dat moet worden afge
schaft. Een goede samenwerking tussen gemeen
ten, politie, justitie en zorginstellingen is nodig 
voor een krachtige en samenhangende aanpak. Het 
door middel van medicijnen onder narcose afkick
en van drugs wordt verder onderzocht. Gokversla
ving wordt tegengegaan door sluiting van casino's 
en het verbieden van gokautomaten. 

Kiezer, een goede zorg voor ons lichaam is van 
groot belang. Toch bekruipt ons soms een onbe
haaglijk gevoel. Het bezit van een gaaflichaam lijkt 
soms het belangrijkste doel van het leven te wor
den. Ongetwijfeld werkt de reclame daar hard aan 
mee. Laten we echter goed beseffen dat ons li
chaam en ons leven vergankelijk zijn. "De dagen 
van de mens zijn als het gras; gelijk een bloem van 
het veld, alzo bloeit hij. Als de wind daarover ge
gaan is, zo is zij niet meer" De dichter van Psalm 
103 in de Bijbel ziet het schone van het leven, maar 
ook het broze. Laten we er daarom oog voor heb
ben dat er meer is dan lichamelijk welzijn. Boven
genoemd dichter vervolgt: "Maar de goedertieren
heid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwig
heid over degenen die Hem vrezen". Laten we die 
God vrezen; Zijn eeuwige goedheid zal dan onze 
troost zijn, juist wanneer gezondheid, lichaam en 
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verstand niet meer aan het door de samenleving 
opgelegde ideaal voldoen. 

Cultuur 
• 48 
Cultuur verrijkt het leven, ten minste als het echt 
cultuur is. Er zijn uitingen van wat men cultuur 
noemt, die de SGP als het tegenovergestelde van 
cultuur beschouwt, namelijk "barbarij". Dat 
woord betekent volgens het woordenboek: "zon
der besef van zedelijke waarden, dan wel zonder 
smaak en gevoel". De overheid heeft geen enkele 
taak om barbarij te bevorderen. Integendeel, de 
SGP wil dat ook op het gebied van cultuur normen 
gesteld worden die de toets van wat de Bijbel hier
over zegt, kunnen doorstaan. De overheid dient 
wel de zogenoemde "schone kunsten" te bevorde
ren; creatieve uitingen waarin mensen zich op een 
bijzondere wijze uiten. 

Een bijzonder punt van zorg zijn daarbij de monu
menten die veelal met achterstallig onderhoud 
kampen. En daarbij denken wij dan met name aan 
de vele oude en fraaie kerken die Nederland kent. 
De kerkelijke gemeente heeft vaak te weinig geld 
om de gebouwen goed te onderhouden. Extra over
heidssubsidies zijn noodzakelijk. 

Tot het cultuurbeleid behoort ook de bevordering 
van de Nederlandse taal. In het onderwijs dient als 
tegenwicht tegen de "ontIezing" meer aandacht 
aan de taal gegeven te worden. Ook in dit opzicht 
geldt dat we het woord moeten houden en niet la
ten vervangen door het beeld. Daarnaast moet de 
band tussen het Nederlands en verwante talen 
(Vlaams, Zuid-Afrikaans) worden versterkt. De 
mogelijkheden om in het buitenland Nederlands te 
leren en te lezen via de Nederlandse instituten wor
den versterkt en uitgebreid. 

Wat betreft de media worden de komende vier jaar 
belangrijke beslissingen genomen over de toe
komst van de publieke omroepen. Ook binnen de 
publieke omroepen is helaas veel "barbarij" te vin
den. Wanneer de SGP er desondanks voor kiest 
om in ieder geval een publiek bestel te handhaven, 
dan heeft dat twee redenen. 

In de eerste plaats: wie de media prijs geeft aan de 
commercie, weet wel waar hij aan begint, maar niet 
waar hij eindigt. De mogelijkheid dat één of twee 
grote mediaconcerns gaan bepalen wat men te zien 
en horen krijgt - met mogelijkheden van manipula
tie en beïnvloeding - willen wij voorkomen. In de 
tweede plaats kent het publieke bestel een omroep 
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die wat betreft de inhoud van programma's uit
stijgt boven wat andere omroepen te bieden heb
ben. 

Zowel in het publieke als in het commerciële bestel 
heeft de overheid de taak om erop toe te zien dat 
uitzendingen de toets van de Bijbelse kritiek kun
nen doorstaan. Kwetsende en zedeloze uitingen in 
de media worden niet toegestaan. Zelfregulering is 
nuttig, maar ontslaat de overheid niet van haar ei
gen verantwoordelijkheid. Keuring van films, vi
deo's en andere beeld- en geluidsdragers is wense
lijk. "Geweldchips" en "sexchips" moeten verplicht 
worden gesteld op apparatuur die in Nederland op 
de markt wordt gebracht. 

Goede cultuur-uitingen dragen bij tot een goed 
maatschappelijk leven; slechte cultuur-uitingen 
doen het tegenovergestelde. Een overheid die goe
de normen stelt, bevordert een goed en gezond le
ven van de burger. 
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• 49 Geachte kiezer, 

Iedereen heeft zijn eigen gaven en talenten gekre
gen. Onderwijs is onmisbaar voor een goede ont
wikkeling daarvan. De een heeft wellicht goede ver
standelijke gaven, maar staat met twee linker han
den als er iets gemaakt moet worden. Een ander 
kan juist uitstekend met zijn handen uit de voeten. 
Daarom willen wij geen egalitair onderwijs. Ieder 
kind moet de mogelijkheid hebben om zich te ont
plooien volgens de eigen gaven. Wij willen ook 
geen elitair onderwijs-systeem, waarbij rijkdom 
van ouders de onderwijs-keus bepaalt. De overheid 
heeft de taak om via bekostiging van het onderwijs 
en studiefinanciering iedereen een eerlijke kans te 
geven. 

Algemeen 
Opvoeden is in de eerste plaats een taak van de ou
ders. De school kan en mag die verantwoordelijk
heid nooit overnemen. "Ontbijt op school", voor
en na-schoolse opvang, het zijn ongewenste ontwik
kelingen. Ouders die kinderen hebben, zullen ook 
tijd moeten vrijmaken voor de opvoeding. In het 
verlengde van deze opvoeding ligt de vorming van 
kinderen op school. Optimale betrokkenheid van 
ouders bij de school - uiteraard op basis van de 
grondslag en doelstelling - is daarom van belang. 
De school moet mede opvoeden tot verantwoord 
burgerschap: kinderen leren verantwoordelijkheid 
te dragen voor zichzelf, voor hun naasten, en dat 
voor Gods aangezicht. Ons ideaal is daarom dat al 
het onderwijs - en zeker vanuit de verantwoorde
lijkheid van de overheid het openbare onderwijs -
gebaseerd is op Bijbelse waarden en normen. De 
Bijbel is de bron van wijsheid, die de weg wijst tot 
geluk. 

Dit ideaal is geen werkelijkheid. De vrijheid van on
derwijs biedt ouders echter wel de mogelijkheid 
hun kinderen onderwijs te laten volgen dat geba-
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leder mens heeft talent 

seerd is op Gods Woord. Aan deze in de Grondwet 
verankerde vrijheid mag niet worden getornd. Ge
waakt moet worden dat de overheid via bijvoor
beeld eindtermen niet steeds meer de inhoud van 
het bijzonder onderwijs wil gaan bepalen. Tegelijk 
dient het bijzonder onderwijs - schoolbesturen en 
onderwijzend personeel - ervoor te waken dat de 
identiteit van het bijzonder onderwijs niet dermate 
vervaagt, dat het onderscheid met het openbaar on
derwijs niet meer duidelijk is. Hoewel betrokken
heid van ouders van groot belang is, berust de zeg
genschap over de identiteit bij het bevoegd gezag, 
dat zoals dat wordt genoemd "de drager van de vrij
heid van onderwijs" is. Wanneer het gaat om de 
planning van scholen wil de SGP het begrip "rich
ting" handhaven. In de stichtings- en opheffings
normen moet dus recht worden gedaan aan de ei
gen identiteit van scholen. 

Schaalvergroting en regionalisering gaat in het alge
meen ten koste van de identiteit van het bijzonder 
onderwijs, en zeker van dat van de kleine richtin
gen. Bovendien is schaalvergroting waarbij scholen 
fuseren in het algemeen niet bevorderlijk voor de 
sfeer op een school. De SGP staat hier dan ook zeer 
terughoudend tegenover. Met name kleine richtin
gen - en dan denken wij in het bijzonder aan refor
matorisch/gereformeerd onderwijs - moeten de 
mogelijkheid houden om zich te blijven organise
ren op basis van de eigen identiteit. 

Goed onderwijs is van groot belang. En dat bete
kent goed onderhouden schoolgebouwen, goede 
leermiddelen en goede leerkrachten. Vooral in het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zal voor 
gebouwen en materialen meer geld beschikbaar 
moeten komen. 

Al kunnen gebouwen en materialen nog zo goed 
zijn, het onderwijs staat of valt met de man of 
vrouw voor de klas. De leerkrachtldocent is niet al
leen iemand die kennis overdraagt, maar hij is ook 
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een identificatiefiguur voor de leerlingen, die waar
den en normen overdraagt. Daarom zal steeds 
geïnvesteerd moeten worden in (de kwaliteit) van 
leerkrachten. Nascholing, leeftijdsbewust perso
neelsbeleid, salarisverbetering, taakvariatie zijn een 
aantal steekwoorden die daarbij leidraad kunnen 
zijn. Mede daardoor kan het aantal wachtgelders 
(werklozen maar vooral ook arbeidsongeschikten) 
dat in het onderwijs schrikbarend hoog is, worden 
teruggebracht. Voor wachtgelders die niet meer in 
het onderwijs aan de slag komen, zal actief gezocht 
moeten worden naar herplaatsing buiten het onder
wijs. 

Informatie en communicatie worden in onze sa
menleving steeds belangrijker. Kinderen worden 
daar vroegtijdig en adequaat op voorbereid. Het 
omgaan met computers en de verschillende toepas
singsmogelijkheden daarvan wordt daarom bevor
derd. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de 
negatieve kanten van de computercultuur . 

Primair Onderwijs 
• 50 
- In het primair onderwijs wordt geen lumpsum 

financiering (de school krijgt zakgeld en mag 
zelf uitmaken waar ze dat aan uitgeeft) inge
voerd. 

- De geplande groepsverkleining wordt gereali
seerd, ook met het oog op de zorgverbreding. 

- De kosten voor administratie, bestuur en beheer 
worden kostendekkend. Zeker wanneer de 
schoolbesturen meer autonomie krijgen, dient 
daarvoor voldoende budget te zijn. 

- Het blijkt dat veel mensen weinig weten van de 
vaderlandse geschiedenis en het 'Wilhelmus' 
niet kennen. Het is belangrijk dat in het basison
derwijs hieraan voldoende aandacht wordt gege
ven. 

In zorgverbreding gaat het erom dat kinderen met 
een verstandelijk handicap dan wel een gedrags
stoornis zoveel mogelijk regulier onderwijs kun
nen ontvangen. Dit zogenoemde "Weer Samen 
Naar School" -beleid, waarbij gewoon en speciaal 
onderwijs samenwerken, verdient voortgang. 
Van belang is dat: 
- er ruimte blijft voor de eigen identiteit binnen 

het samenwerkingsverband en op de afzonderlij
ke scholen; 

- voor (zeer) speciaal onderwijs aparte voorzienin
gen blijven bestaan; 

- wanneer ouders onderwijs kunnen inkopen (be
leidsplan "de rugzak"), de mogelijkheid blijft be
staan dat het aangeboden onderwijs overeen-
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komt met de godsdienstige achtergrond van de 
ouders. 

Voortgezet onderwijs 

• 51 
- De basisvorming is ingevoerd en in de onder-

bouw van het Voortgezet onderwijs blijft het 
voorlopig rustig. Invoering van "tussendoelen" 
wordt afgewezen. 

- In de bovenbouw worden de verschillende 'leer
profielen' uitgewerkt. 

- Het lijkt erop dat leerlingen niet meer "gewoon" 
leren, maar vooral "leren hoe ze moeten leren". 
Kennis van feiten en bronnen (het vak Geschie
denis!) blijft evenwel belangrijk. 

- Een scherper onderscheid tussen HAVO (voor
bereiding HBO) en VWO (Voorbereiding We
tenschappelijk Onderwijs) is wenselijk. 

- De invoering van leerwegen in VBO/MAVO ver
dient ondersteuning. Om echt recht te doen aan 
de verscheidenheid is echter meer aandacht no
dig voor de zwakste leerlingen. De integratie van 
het speciaal voortgezet onderwijs in VBO/ 
MAVO moet daarom niet bij voorbaat volledig 
verplicht worden gesteld. Er moet gekozen kun
nen worden voor handhaving van speciale voor
zieningen met het oog op behoud van expertise 
en adequate opvang van bepaalde categorieën 
leerlingen. Ook is, net als in het primair onder
wijs, het behoud van identiteit een belangrijk 
aandachtspunt. 

Beroepsonderwijs en educatie 

• 52 
- De doorstroming van VBO/MAVO naar het 

MBO moet worden verbeterd. 
- Opleidingen in het beroepsonderwijs moeten ge

richt blijven op later uit te oefenen beroepen en 
mogen niet te algemeen worden. De aantrekke
lijkheid van opleidingen bepaalt mede de voortij
dige uitval van leerlingen. 

- Vooral in het beroepsonderwijs is de inventaris 
verouderd. Meer geld voor modernisering is no
dig. 

- Beroepsonderwijs en educatie spelen een belang
rijke rol in het idee van "levenslang leren". Dit 
geldt ook voor de bijscholing in moderne tech
nieken en informatisering voor volwassenen die 
dit eerder niet hebben kunnen leren en daar ook 
via hun werk geen gelegenheid voor hebben. 

Hoger onderwijs 

• 53 
- Instellingen van hoger onderwijs krijgen meer 

bevoegdheden en verantwoo~delijkheden. Zij 
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kunnen kortere dan wel langere studies aanbie~ 
den . De mogelijkheden om meer individueel be~ 
paalde opleidingen te volgen, worden verruimd. 
Dit gebeurt door middel van het afsluiten van 
contracten tussen universiteit of hogeschool en 
de student. Tegenover extra (college)geld van de 
student staat een extra onderwijsprestatie van 
de instelling. 

- Het HBO krijgt een driejarige opleiding voor 
leerlingen vanuit het VWO en het MBO. 

- Er komen meer mogelijkheden voor deeltijdon~ 
derwijs. 

Het is van belang dat het hoger onderwijs open 
staat voor ieder die daarvoor de talenten heeft ge~ 
kregen. Als SGP hechten wij dan ook aan een stel~ 
sel van studiefinanciering dat het mogelijk maakt 
dat ook kinderen van minder draagkrachtige ou
ders kunnen studeren. Het stelsel van studiefinan~ 
ciering gaat uit de volgende onderdelen bestaan. 
- Een jaarlijkse lening voor iedere student die in 

een gift wordt omgezet indien de student in het 
jaar 75% van vereiste resultaten behaalt. 

- Een gedeelte dat bestaat uit een eveneens in gift 
omzetbare lening waarvan de hoogte afhankelijk 
is van het inkomen van de ouder(s). 

- Een gedeelte waarvoor de student zelf verant
woordelijk is en via eigen inkomen, ouderlijke 
bijdrage of door hem af te sluiten lening moet 
worden bekostigd. 

- De OV~jaarkaart die in de huidige vorm gehand~ 
haafd blijft. 

Een student heeft recht op studiefinanciering voor 
de duur van de studie plus één jaar. Terugbetaling 
van de lening kan tot 20 jaar na het afronden van 
de studie en is afhankelijk van het inkomen. 
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• 54 
Geachte kiezer, 

"Nederland als dominee en koopman", zo wordt 
wel eens het Nederlandse buitenlandse beleid gety
peerd. Het klinkt kritisch, maar waarom eigenlijk? 
Het nastreven van eigen (economische) belangen 
is niet verkeerd. Buitenlandse politiek is zeker geen 
liefdadigheidswerk. Voorwaarde is wel dat de rol 
van de "koopman" wordt begrensd door die van 
de "dominee". Immers vanuit de Bijbel worden 
volken en staten opgeroepen niet alleen voor zich
zelf te leven. 

Wereldwijd moet vrede en gerechtigheid worden 
bevorderd en onrecht worden bestreden. In poli
tiek opzicht betekent dit het streven naar voorko
ming en beëindiging van geweld en naar eerbiedi
ging van de mensenrechten. Daarbij zijn wij ons er
van bewust dat we leven in een gebroken wereld, 
waarin geweld nooit zal worden uitgeroeid. Maar 
bovengenoemde opdracht blijft wel onverkort van 
kracht. Staten die het niet nauw nemen met de 
grondrechten van de burgers zullen daarop moe
ten worden aangesproken en indien nodig zullen -
zoveel mogelijk in internationaal verband - sanc
ties getroffen moeten worden. Als SGP denken we 
daarbij ook speciaal aan de positie van christenen 
die vanwege het geloof worden vervolgd en gedis
crimineerd. In sociaal-economisch opzicht zullen 
we via ontwikkelingssamenwerking hulp bieden 
aan de arme landen. Een groot humanitair pro
bleem in de wereld zijn de miljoenen vluchtelingen 
die van huis en haard zijn verdreven. Opvang van 
hen in de eigen regio heeft de voorkeur, maar Ne
derland - en de andere rijke landen - zullen voor 
die opvang wel royaal middelen beschikbaar moe
ten stellen. 

Nederland is een klein land en internationale sa
menwerking is daarom nodig en zinvol, zowel tus
sen staten onderling als in internationale organisa-
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ties. Uitgangspunt daarbij is dat Ne-derland zijn ei
gen zeggenschap zoveel mogelijk behoudt. Neder
land is een zelfstandige, soevereine staat met een 
eigen geschiedenis waarin Gods hand zichtbaar is, 
een eigen cultuur, eigen maatschappelijke en poli
tieke tradities die wij niet willen opgeven. 

Belangrijke internationale organisaties zoals de EU 
en de Verenigde Naties (VN) kenmerken zich door 
bureaucratische stroperigheid: een frisse wind 
moet ervoor gaan zorgen dat die organisaties effi
ciënt hun taken uitvoeren. 

De Europese Unie 
• 55 
De EU krijgt een steeds grotere invloed in de gehe
le Nederlandse samenleving. Als SGP vinden wij 
dit· een ongewenste ontwikkeling, zeker wanneer 
het gaat om supranationale samenwerking, waarin 
Nederland zijn eigen zeggenschap verliest. De su
pranationale samenwerking moet zich vooral be
perken tot economische samenwerking. Dit geldt 
te meer nu de EU in de komende jaren zal worden 
uitgebreid met Midden-Europese landen. De SGP 
is voorstander van die uitbreiding en is van me
ning dat die voorrang moet hebben boven een ver
dieping van de samenwerking. 
Samenwerking op veel andere gebieden - bijvoor
beeld buitenlandse beleid, milieu, asielbeleid, be
strijding van criminaliteit - moet plaatsvinden in 
de vorm van intergouvernementele samenwerking, 
waarbij Nederland zijn soevereiniteit niet prijs 
geeft. 

Financiële controle 
Uitbreiding van de EU heeft natuurlijk grote conse
quenties. Denk alleen maar aan de financiële fond
sen waarvoor ook de nieuwe lidstaten in aanmer
king zullen komen. Het financiële regime van de 
EU zal soberder moeten. De controle op de (doel
matigheid van de) uitgaven moet worden aange
scherpt. De fraude met EU-mi~delen moet met 
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kracht worden bestreden. Het rondpompen van 
geld moet worden tegengegaan. De bijdrage van 
Nederland aan de EU dreigt de komende jaren on
evenredig hoog te stijgen. Daar moet paal en perk 
aan worden gesteld door de invoering van een 
bandbreedte (dus met een maximum- en mini
mumgrens) voor de nationale afdrachten. Gelet op 
de enorme milieu-problematiek in Midden- en 
Oost-Europa zal bescherming van het milieu een 
belangrijke doelstelling moeten worden van de EU
fondsen. De onveilige kerncentrales ("tikkende tijd
bommen") verdienen daarbij speciale aandacht. 

Het Verdrag van Amsterdam waarover in juni 1997 
overeenstemming is bereikt, is weer een stap verder 
richting een federaal Europa. De SGP staat dan ook 
negatief tegenover dit verdrag en zal in het Neder
landse parlement tegen ratificatie van het verdrag 
stemmen. Belangrijke beslissingen om de EU beter 
te laten functioneren zijn niet genomen. Daarbij 
speelt immers de vraag naar de machtsverdeling 
tussen de EU en de Lid-Staten en tussen de Lid-Sta
ten onderling. De SGP is van mening dat de positie 
van de kleine Lid-Staten niet mag worden aange
tast. Eén lid van de Europese Commissie moet dan 
ook uit Nederland afkomstig zijn. Ook na uitbrei
ding moet de invloed van Nederland in de Raad en 
het Europese Parlement relatief op hetzelfde peil 
blijven. 

• 56 
De SGP zal zich blijven verzetten tegen de vervan
ging van de Nederlandse gulden door de Europese 
euro die als gevolg van de Economische en Mone
taire Unie (EMU) is gepland. Nederland verliest 
niet alleen haar munt, maar ook haar zeggenschap 
om beslissingen te nemen op financieel-econo
misch gebied. Bovendien wordt de beleidsvrijheid 
van Nederland op andere gebieden, zoals sociale 
zaken, sterk beperkt. De EMU is dan ook vooral 
een politiek instrument. Nu zou een deugdelijke 
EMU financiële voordelen kunnen opleveren. Wij 
vrezen echter dat de EMU niet zo deugdelijk zal 
zijn. De verschillen in economisch beleid en econo
mische positie van de lidstaten zijn daarvoor nog 
te groot. Zo verergert een EMU juist de werkloos
heid in de zwakke regio's, omdat de arbeidsmobili
teit tussen de EU-landen erg gering is. Bovendien 
beloven de boekhoudkundige trucjes die staten uit
halen om mee te mogen doen, weinig goeds. En 
heeft al iemand aan u uitgelegd wat een zwakke 
euro straks betekent voor uw spaarcenten en uw 
pensioen? Het is niet voor niets dat de SGP zich, sa
men met onze zusterpartijen GPV en RPF (met 
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wie in het Europese Parlement wordt samenge
werkt), steeds tegen de EMU heeft verzet. 

Mocht de invoering van de euro toch doorgaan, 
dan zijn wij in ieder geval dankbaar dat is toege
zegd dat het randschrift "God zij met ons" niet 
met de gulden verdwijnt. Juist in het economisch 
leven is het goed onze afhankelijkheid van én ver
antwoordelijkheid tegenover God te beseffen en te 
belijden. 

• 57 
Het buitenland is groter dan de EU. Wij willen ons 
in dit programma echter beperken tot een aantal 
landen waar Nederland speciale historische en cul
turele banden mee heeft. Wij voelen ons sterk ver
bonden met Israël. Niet alleen vanwege de bijzon
dere geschiedenis van dit volk, maar bovenal om
dat Israël het door God uitverkoren volk is; het 
volk waaruit Jezus is geboren. Israël heeft recht op 
een veilig bestaan. Mocht dat bedreigd worden, 
dan kan Israël (zoals steeds in het verleden) op Ne
derlandse (militaire) steun rekenen. Diplomatieke 
steun kan worden gegeven door het verplaatsen 
van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem. 
Het recht op een veilig bestaan geldt eveneens voor 
de Palestijnse bevolking in Israël. Ontwikkelingssa
menwerking met de Palestijnse bevolking wordt 
daarom voortgezet onder voorwaarde dat het Pa
lestijnse gezag het gebruik van geweld en terreur 
ondubbelzinnig afzweert en daartegen adequaat 
optreedt. Bovenal willen wij u herinneren aan de 
oproep van Psalm 122: "Bidt, met een algemene 
stem, om vrede voor Jeruzalem. Het ga hen wél, 
die u beminnen." 

Wat betreft Suriname is het beleid gericht op her
stel van de democratische rechtsstaat en de bestrij
ding van de drugshandel. Aan hervatting van de 
ontwikkelingshulp worden harde eisen hierover ge
steld. 

Wat betreft Indonesië wordt gestreefd naar goede 
wederzijdse betrekkingen, waarbij Nederland ech
ter wel pleit voor naleving van eerbiediging van 
mensenrechten met name van godsdienstige en cul
turele minderheden. Bij de Indonesische regering 
wordt eveneens gepleit voor een grote mate van 
zelfbestuur voor de Molukken en de Papoea-bevol
king en voor eerbiediging van hun cultuur. 

Met Zuid-Afrika worden de economische banden 
(inclusief steun aan ontwikkelingsprojecten) en de 
culturele banden, versterkt. 
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Internationale milieu-bescherming 
• 58 
Bij grensoverschrijdende vervuiling (via lucht en 
water) zullen in internationaal verband hardere af
spraken gemaakt moeten worden. Op internationa
le conferenties worden vaak mooie woorden ge
sproken, maar wanneer het op woord houden 
aankomt, is de praktijk veelal minder fraai. 
Nederland dient zich in te zetten voor: 
- een betere bescherming van zeeën en oceanen, 

tropische regenwouden en de poolgebieden; 
- verdere aanscherping van normen in internatio

nale verdragen, onder meer wat betreft de uit
stoot van schadelijke stoffen zoals C02; 

- consequente uitvoering van de afspraken die op 
de VN-milieuconferentie in Rio de Janeiro en Ky
oto gemaakt zijn. 

Defensie 
• 59 
De taak van de Nederlandse krijgsmacht is en blijft 
primair de bescherming van het eigen grondge
bied. Omdat de Verenigde Staten daarvoor van we
zenlijk belang zijn, blijft de NAVO de hoeksteen 
van ons veiligheidsbeleid. Weliswaar zijn de veilig
heidsrisico's na het einde van de koude oorlog ver
anderd, risico's blijven bestaan gelet op de instabie
le situatie in vooral de landen van de voormalige 
Sovjet-Unie. De West-Europese Unie wordt geen 
zelfstandig Europese defensie-organisatie, maar de 
Europese pijler binnen de NAVO. De krijgsmacht 
kan daarnaast worden ingezet bij de bestrijding 
van brandhaarden elders in de wereld. De les van 
Srebrenica is wel dat dit alleen onder strikte voor
waarden kan plaats vinden. 

Nederland blijft daarom beschikken over een goed 
uitgerust defensieapparaat. Investeringen in gea
vanceerd materieel blijven op peil. Verdere bezui
nigingen zijn dan ook onaanvaardbaar. Een goede 
moraal is even nodig als een goede uitrusting. Een 
harde aanpak van ongewenst gedrag (alcohol- en 
druggebruik, taalgebruik, seksuele intimidatie) en 
een goede discipline zijn daarvoor nodig. De gees
telijke verzorging in de krijgsmacht moet letterlijk 
en figuurlijk op hoger peil worden gebracht. 

Uitbreiding van de NAVO moet zich niet beperken 
tot Polen, Hongarije en Tsjechië; ook Slovenië en 
Roemenië moeten op korte termijn kunnen toetre
den. Het is bekend dat dit bij Rusland spanningen 
oproept. Rusland dient derhalve nauwer bij het 
Westen betrokken te worden. De Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa en de West-
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Europese Unie kunnen daarbij naast de Noord-At
lantische Samenwerkingsraad een rol spelen. 
Vanuit het streven naar vrede en gerechtigheid, is 
de SGP van mening dat Nederland bereid moet 
zijn aan VN-vredesoperaties deel te nemen. Voor
waarde is wel dat: 
- Nederland zeggenschap houdt over de inzet van 

haar soldaten; 
- de taak helder is en ook voldoende middelen ge

garandeerd zijn om die taak te vervullen. 

Een snelle interventie-macht kan een middel zijn 
om (escalatie van) geweld te voorkomen. Binnen 
de NAVO dient derhalve een snelle interventie
macht beschikbaar te zijn, waaraan ook Nederland 
deelneemt. Deze macht kan, onder NAVO-com
mando, resoluties van de Veiligheidsraad uitvoe
ren. Voor VN-operaties buiten Europa ligt de eer
ste verantwoordelijkheid bij de landen in de desbe
treffende regio. Indien noodzakelijk is Nederland 
echter bereid om ook buiten Europa deel te nemen 
aan VN-operaties. 
Het opruimen van mijnen in gebieden die door 
(burger)oorlog getroffen zijn, verdient speciale 
aandacht en inzet. 

Ontwikkelingssamenwerking 
• 60 
Het Chinese spreekwoord "Wie honger heeft geef 
je geen vis maar een hengel" is zeker van toepas
sing op ontwikkelingssamenwerking. Het streven 
moet zijn dat de arme landen op eigen kracht hun 
economie op orde krijgen. Soms is de nood echter 
zo hoog dat direct "vis" gegeven moet worden, om
dat er geen tijd is om te "hengelen". Nederland 
moet daarom een voldoende budget voor nood
hulp beschikbaar hebben. Het budget voor ontwik
kelingssamenwerking als geheel wordt verhoogd 
tot 1% van het bruto binnenlands product, waar
onder 0,1% voor internationaal milieu-beleid. 

Nederland moet haar ontwikkelingshulp beperken 
tot de armste landen, met name in Afrika. Voor 
een goede afstemming zijn internationale organisa
ties belangrijk. Wel moeten die veel doelmatiger 
gaan werken. Daarnaast kan afstemming plaats
vinden door een regionale verdeling van de hulp 
door de rijke landen, waarbij ieder land een aantal 
arme landen "adopteert". 

Ontwikkelingssamenwerking dient om vrede en ge
rechtigheid te bevorderen. Direct als hulpmiddel, 
maar ook indirect als pressiemiddel. Daar waar 
mensenrechten structureel en ernstig worden ge
schonden, zal uiteindelijk de ontwikkelingssamen-
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werking verbroken moeten worden. Enkele andere 
criteria zijn: 
- projecten sluiten aan bij de plaatselijke en regio

nale behoeften; 
- de bescherming van het milieu (onder meer re

genwouden) krijgt een belangrijke plaats; 
- er zijn harde garanties dat de middelen op de 

juiste plaats (dus niet in de zakken van de rij
ken) terecht komen; 

- het Woord wordt bij de daad gevoegd: hulpverle
ning gaat zoveel mogelijk samen met verkondi
ging van Gods Woord; 

- ontwikkelingsprojecten worden systematisch 
geëvalueerd; 

- door het stimuleren van particulier initiatief in 
samenhang met de bevordering van een goed 
functionerend openbaar bestuur kan een nieuwe 
impuls gegeven worden aan bestrijding van ar
moede. 

Nog belangrijker is het mogelijk maken van nor
male economische betrekkingen met de arme lan
den. De Westerse wereld moet meer open staan 
voor producten vanuit de ontwikkelingslanden. 
De overheid stimuleert het investeren in ontwikke
lingslanden. 

Particuliere organisaties leveren een waardevolle 
bijdrage aan de ontwikkeling op lokaal niveau. Bo
vendien is de betrokkenheid van de burger met 
ontwikkelingsprojecten groter. Het geven van ont
wikkelingshulp via particuliere organisaties wordt 
aangemoedigd. 

Kiezer, het terrein van het internationaal beleid 
ligt vol voetangels en klemmen. Met alleen een be
vlogen idealisme wordt niet veel bereikt. Wie als 
"realist" zich laat verlammen door de voetangels 
en klemmen, bereikt evenmin iets. Het streven van 
de SGP is daarom een goed buitenlands beleid 
waarin de "koopman" én de "dominee" harmoni
eus samengaan. 
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• 61 
Financiële onderbouwing verkiezingsprogramma 
SGP 

prognose economische groei: 2% per jaar 

tabel 1: INKOMSTEN: 

Ombuigingen en lastenverzwaringen: in miljarden 
guldens 
efficiency collectieve sector/overheid 4 
EU-afdrachten 1,5 
schrappen bijdragen kinderopvang 0,4 
toename arbeidsparticipatie 0,9 
afname rentebetalingen 0,6 
accijnzen / hypotheekrente/ 

reiskostenforfait / lease-auto's 2,5 
beschikbare bestedingsruimte 5,75 

TOTAAL 

tabel 2: UITGAVEN: 

beleidsintensiveringen: in miljarden guldens 
Onderwijs: klassenverkleining / 

leraarberoep / materiële bekostiging / 
monumentenzorg 

Zorg (wegwerken wachtlijsten) 
Rechtshandhaving / uitbreiding politie 
Bestrijding stille armoede 
Stimulering milieuvriendelijke mobiliteit 
Ontwikkelingssamenwerking 
Leefbaar wonen 
Bevordering duurzame land- en tuinbouw 
Lastenverlichting 
Tekortreductie / staatsschuld 

TOTAAL 

Toelichting 

15,65 

2,25 
2,4 
2 
2 
1 
0,7 
1 
1 
1,3 
2 

15,65 

De financiële onderbouwing van dit verkiezingspro
gramma heeft een indicatief karakter. Het geeft aan 
waar voor de SGP de prioriteiten liggen. 

De cijfers zijn gebaseerd op de "Boekhoudkundige 
berekeningen budgettaire ruimte 1999-2002", 
Werkdocument nr. 94, van het Centraal Planbu
reau. Alle cijfers zijn cumulatief: zij betreffen (dus) 
de gehele periode 1998-2002. 

Bij de berekeningen is uitgegaan van een scenario 
met een laag ingeschatte economische groei van 2% 
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per jaar. Daaruit resulteert 5,75 miljard vrije beste
dingsruimte. 

Door ombuigingen en lastenverzwaringen (zie tabel 
1) wordt extra financiële ruimte gecreëerd ter 
grootte van 9,9 miljard. In tabel 2 staat een over
zicht van de beleidsintensiveringen die uit de finan
ciële ruimte worden gefinancierd. 

Eventuele meevallers zullen vooral worden aange
wend om de staatsschuld nog verder te verlagen. 
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Dit is het verkiezingsprogramma van het CDA voor 
de periode 1998 - 2002, zoals vastgesteld op het 
CDA Congres van 7 februari 1998 in Breda. 

In dit programma geeft het CDA aan welke nieuwe 
wegen het wil gaan in de komende parlementaire 
periode. Daarbij baseert het zich op de vaste waar
den die tot stand komen in de dialoog met het Goe
de Nieuws dat God de mensen in het Evangelie ver
kondigt. Het Evangelie biedt een perspectief dat het 
verstand te boven gaat. Het scherpt het bewustzijn 
voor de misstanden in de wereld. Het laat zien dat 
de resultaten van politieke arbeid nooit volmaakt 
zijn en altijd kritiek en verbetering behoeven. Het 
Evangelie roept ook op tot dankbaarheid voor het 
goede dat bereikt is. En het Evangelie biedt hoop; 
het toont dat inzet voor een betere wereld zin heeft. 
Het leert tenslotte om dankbaar te zijn voor het 
vele goede dat bereikt is. 

Vanuit de inspiratie van het Evangelie en het optre
den van Jezus Christus komt de politieke overtui
ging van het CDA tot stand. Daarin staan centraal 
de vaste waarden van publieke gerechtigheid, ge
spreide verantwoordelijkheid en solidariteit en rent
meesterschap en de waardering van ieder mens als 
sociaal verantwoordelijk persoon. De politieke 
overtuiging is uitgewerkt in het Program van Uit
gangspunten voor het CDA en geactualiseerd in het 
strategisch beraad dat heeft geleid tot het rapport 
"Nieuwe wegen, vaste waarden". Dit programma 
bouwt dan ook voort op het Program van Uitgangs
punten van het CDA en sluit aan bij het rapport 
"Nieuwe wegen, vaste waarden" en de besluitvor
ming daarover van de partijraad van 31 mei en 1 
juni 1996. 

Het verkiezingsprogramma bestaat uit twee delen. 
Deel I bevat het politiek manifest, waarin kort en 
bondig is aangegeven wat voor het CDA de belang
rijkste doelstellingen van beleid zijn. Deel II is het 
werkprogramma voor de komende parlementaire 
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periode, dat meer gedetailleerd aangeeft wat de po
litieke prioriteiten zijn van het CDA. Mensen en ge
meenschappen staan in dit program voorop. Daar
om begint het eerste hoofdstuk van Deel II met dit 
onderwerp. Dan komt in hoofdstuk 2 de manier 
aan de orde waarop mensen en gemeenschappen 
hun idealen en belangen vormgeven met zelfregule
ring. Daar hoort een overheid bij, die er is voor de 
samenleving. Ook dat staat in het tweede hoofd
stuk. 

Hoofdstuk 3 behandelt de wijze waarop samenle
ving en overheid samen werken aan veiligheid. 
Daarbij houdt de overheid natuurlijk een duidelijke 
eigen taak in het handhaven van de wet en het be
strijden van de misdaad. Ook de internationale as
pecten van veiligheid komen hier aan de orde. De 
ruimtelijke inrichting moet een samenleven met 
kwaliteit mogelijk maken. 
Hoe, dat wordt aangegeven in hoofdstuk 4, waar ge
zocht wordt naar een nieuw evenwicht tussen mi
lieu en economie. Hoofdstuk 5 tenslotte doet voor
stellen hoe ook de economie kan bijdragen aan een 
echt samenleven van mensen: arm en rijk, markt en 
maatschappij, nationaal en internationaal. 

De hoofdstukindeling volgt dan ook niet de tradi
tionele inrichting van de artikelen aan de hand van 
de beleidsterreinen van de verschillende departe
menten. Dit kan betekenen dat sommige thema's 
over verschillende hoofdstukken verdeeld zijn. Met 
een uitgebreid register aan het eind van dit concept
programma is getracht het zoeken eenvoudiger te 
maken. 

De programcommissie van het CDA bestond uit: 
mw. mr. P.e. Lodders-Elfferich (voorzitter), drs. 
P.L.B.A. van Geel (vice-voorzitter), mr. J,J.A.M. 
van Gennip (secretaris/rapporteur), mw. prof. dr. 
M.L. Bemelmans-Videc, L. Bikker, drs. S. Buijs, mr. 
J.P.H. Donner, mw. A.A.E. Goijert, drs. M. Hulseg
ge, mr. K.L.R. Ho Ten Soeng, ir. J.T.G.M. Kooien, 
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mw. M. van den Muijsenbergh-Geurts, mw. G.R. 
Peetoom, prof. dr. H.A.A. Verbon, drs. J.H. de 
Vries (tot 1 april 1997), mr.drs. J.c. de Jager (vanaf 
1 april 1997). 

Vaste adviseurs waren: prof. mr. F.H.J.J. Andries
sen, mr. E.J. Rongen, drs. E. Heerma (tot 25 maart 
1997), mr. J.G. de Hoop Scheffer (vanaf 25 maart 
1997), ].J.M. Helgers, prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin. 

De programcommissie werd bijgestaan door de rap
porteurs mr.dr. J.P. Balkenende (tevens vice-secre
taris van de commissie), drs. Th.B.F.M. Brinkel, dr. 
W.B.H.J. van de Donk, mw. drs. M.P.C. Gadella
Van Gils, drs. M. Jansen, dr. c.J. Klop, drs. T.A. 
Krijger. Voor de organisatorische ondersteuning 
was drs. J.W. Wiggers verantwoordelijk. De redac
tie werd verzorgd door drs. Th.B.F.M. Brinkel en 
drs. T.A. Krijger. 

De totstandkoming van dit programma was niet 
denkbaar zonder de inbreng, de kritiek en de advie
zen van vele betrokkenen en deskundigen. Het par
tijbestuur van het CDA is hen daarvoor zeer erken
telijk. 

J.J.M. Helgers 
partijvoorzitter 
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Samenleven doe je niet alleen 
• 1 

I 

Nederland telt ruim vijftien miljoen mensen. Men
sen in een veelkleurige maatschappij. Mensen die 
allemaal op hun eigen manier hun leven willen le
ven. Maar die wel, ondanks alle verschillen, één sa
menleving vormen. Een uitdagende samenleving, 
die tal van keuzen biedt maar niet altijd even over
zichtelijk is. Het is de verantwoordelijkheid van 
mensen zelf, maar ook de taak van de overheid om 
ervoor te zorgen dat het in de Nederlandse samen
leving goed samenleven is. Immers, samenleven 
doe je niet alleen. 

Het gaat Nederland economisch voor de wind. Dat 
biedt talloze kansen om op verder te bouwen. 
Steeds meer mensen vinden een baan of gaan zelf 
aan de slag. Juist nu komt het er op aan de econo
mie kwalitatief sterk te maken voor de toekomst. 
Met een gezond.e financiële basis, met een sociaal 
bewustzijn en met een duurzaam karakter. De eco
nomie blijft bij het CDA in goede handen. Econo
mische groei is goed, maar moet wel leiden tot ver
sterking van kwaliteit en solidariteit in de samenle
ving. Want tegenover de tallozen wie het goed 
gaat, staan nog te veel mensen die geen kansen 
kregen en daardoor niet konden meeprofiteren 
van het gunstig economisch klimaat. Dat vraagt 
om samen delen, want samenleven doe je niet al
leen. 

Meer mensen dan voorheen staan er alleen voor. 
Ondanks nieuwe vormen van mobiliteit en com
municatie neemt de eenzaamheid toe. Doorgescho
ten individualisering tast het verband in de samen
leving aan. Te vergaande commercialisering be
dreigt de samenhang in de maatschappij. 
De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Ondanks 
de toenemende welvaart neemt ook de armoede 
toe. De offers zijn in de afgelopen tientallen jaren 
door alle groepen in de samenleving opgebracht. 

247 

Politiek manifest 

Net zo goed moeten ook de vruchten door allen ge
plukt kunnen worden. 
Want samenleven doe je niet alleen. 

Het CDA staat ervoor dat de samenleving niet ver
schraalt. Geld regelt niet alles. Onderlinge betrok
kenheid, zorg voor elkaar en solidariteit mogen 
nooit aan de markt worden opgeofferd. De inzet 
van mensen in de vorm van vrijwilligerswerk is 
goud waard. Juist in een tijd van overvloed aan in
formatie, veranderende leefpatronen en nieuwe 
werkvormen is daar tijd voor nodig. Mensen heb
ben ruimte nodig om zich te ontspannen, te ont
wikkelen en te bezinnen. Bovendien brengt alleen 
bezieling en motivatie mensen dichter bij elkaar en 
samen op weg. Samenleven doe je niet alleen. 

Het CDA heeft voor de komende kabinetsperiode 
een aantal kernpunten waarmee het nieuwe wegen 
kiest om de volgende eeuw in te gaan. Het CDA wil 
extra geld besteden aan de zorg voor ouderen en 
gehandicapten, voor de gezondheidszorg en voor 
de bestrijding van armoede en voor het gezinsbe
leid, onderwijs, veiligheid en versterking van de 
economische structuur. Om ook in de toekomst 
kwaliteitsuitgaven te kunnen doen, moet het finan
cieringstekort verder terug naar één procent in het 
jaar 2002. 

• 2 
Samenleven in familie en gezin 
Samenleven betekent dat iedereen naar eigen keuze 
het leven met anderen deelt. In toenemende mate 
is het gezin en een hechte familieband weer het ide
aal. 
Deze kernkwaliteit van het leven is voor veel men
sen moeilijk te combineren met werk, ontspanning 
en maatschappelijke betrokkenheid. Juist in de le
vensfase waarin de basis voor een loopbaan wordt 
gelegd, vraagt de zorg voor kinderen veel aandacht. 
In de moderne samenleving mag werken geen be-
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lemmering zijn voor een leven samen met kinde
ren. 

Het CDA steunt mensen die zich inzetten voor an
deren: het gezin, kinderen, ouders en mensen die 
minder weerbaar zijn. Het belastingstelsel en de so
ciale zekerheid moeten mensen die voor anderen 
zorgen centraal stellen en extra financiële ruimte 
geven. Zo hebben mensen echt een keus. Bijvoor
beeld via een belastingstelsel dat rekening houdt 
met de zorg voor minderjarige kinderen. Ook deel
tijdwerk moet nog meer aandacht en mogelijkhe
den krijgen. Goede, veilige opvangmogelijkheden 
voor kinderen via betaalbare crèches en buiten
schoolse opvang zijn noodzakelijk. De kinderbijslag 
voor het eerste kind wordt verhoogd en voor gezin
nen, die van een laag inkomen moeten rondkomen, 
komt er een extra uitkering. Voor al deze maatrege
len is één minister speciaal verantwoordelijk met 
een eigen beleid en budget. Hij of zij bevordert deel
tijdwerk en herintreding, bijvoorbeeld via een te
rugkeerregeling. 

Het CDA wil een beleid dat investeert in de komen
de generatie. Een beleid dat mensen de kans geeft te 
werken en de zorg voor familie en opvoeding op 
zich te nemen, maar ook om zich te ontspannen en 
zich maatschappelijk actief op te stellen. 

• 3 
Samen leren is samen investeren 
Samen leren gaat het best als kinderen en jongeren 
zich thuis voelen op school. Je moet meetellen. Dat 
kan alleen wanneer er een goede wisselwerking be
staat tussen kinderen, ouders en de school. Ouders 
en scholieren moeten daarom zelf in vrijheid kun
nen kiezen op welke manier scholing en opvoeding 
elkaar het beste ondersteunen. De identiteit van de 
school is voor veel mensen een belangrijke voor
waarde. Zeker voor bijzondere scholen geldt daar
bij dat zij hun identiteit in alles wat ze ondernemen 
waar kunnen maken. Het CDA wil minimaal 1,25 
miljard gulden extra voor het onderwijs uitgeven. 

Te grote klassen beperken de individuele aandacht 
die kinderen nodig hebben. Basisscholen moeten 
daarom de middelen krijgen om de klassen verder 
te verkleinen. Hoe dat geld daarvoor het beste kan 
worden besteed moeten de schoolbesturen zelf kun
nen beslissen. De organisatie van het onderwijs 
moet leerlingen, ouders en docenten de kans geven 
naast kennis vooral waarden, normen en cultuur 
over te dragen. Het CDA wil het beroep van leraar 
weer aantrekkelijker en zinvoller maken door een 
beter loopbaanperspectief te bieden. 
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Scholen hebben een belangrijke sociale rol in dor
pen en stadswijken. Schaalvergroting ondersteunt 
deze functie niet altijd. Te kleine scholen kunnen 
met behoud van locaties bestuurlijke samenwer
king aangaan. Eén bestuur draagt dan de verant
woordelijkheid voor meer geestverwante scholen. 
Er is voor schoolbesturen een periode van organisa
torische rust en maximale financiële zelfstandig
heid nodig, om hen de gelegenheid te geven te bou
wen aan een stabiele en optimale leeromgeving. 
Kennis is toekomstvast en kostbaar kapitaal. Dat 
vereist visie, bestuurskracht, betrokkenheid en 
financiële middelen. Met name in het voorberei
dend en middelbaar beroepsonderwijs. Vooruit
ziend beleid, middelen en durf zijn nodig om jonge
ren op de uitdagingen van het kennis- en informa
tietijdperk te wijzen. Op die manier wordt de kans 
vergroot dat dit later dubbel en dwars wordt terug
verdiend. 

Kiezen voor de komende generatie betekent investe
ren in scholen als vitale schakels in de samenleving 
waarin aandacht is voor jongeren, docenten en ou
ders. Samen leren is samen investeren. 

• 4 
Met zorg menswaardig samenleven 
Ouderen, zieken, gehandicapten en anderen die 
zorg nodig hebben willen vooral de aandacht van 
mensen. Niet alleen van artsen en verpleegkundi
gen, maar met name ook van familie, vrienden en 
vrijwilligers. Mensen moeten daarnaast zolang mo
gelijk zelfredzaam kunnen blijven; door aanpassing 
van hun woon- en leefomgeving en door zorg aan 
huis. Tegelijk moeten zij de zekerheid hebben van 
verder reikende zorg, wanneer dit nodig is. 

Het CDA stelt het menswaardig leven van zorgbe
hoevenden boven een efficiënt en marktgedreven 
zorgstelsel. Daarom wil het CDA de komende jaren 
de keuzevrijheid van zorgbehoevenden vergroten, 
de toegankelijkheid van het zorgaanbod waarbor
gen en de zorgketen versterken. 
Zorgbudgetten per persoon, het verdwijnen van 
wachtlijsten, verbetering van de zorg binnen de in
stellingen en een goed functionerende thuiszorg 
dringen de afhankelijkheid terug en bieden mensen 
weer de mogelijkheid tot zelfstandige keuzen. 

Het CDA wil meer handen aan het bed. Dit is be
langrijk voor de patiënt. Maar dat is ook belangrijk 
voor de werkers in de zorg. Hun mooie en belang
rijke beroep wordt dan weer aantrekkelijker en 
meer draagbaar. Lange wachtlijsten zijn onaan
vaardbaar, zeker als uitstel leidt ,tot verergering van 
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de ziekte. Wachtlijsten ondermijnen de kwaliteit 
van de dienstverlening in de gezondheidszorg. Vol
le wachtkamers trouwens ook. Zij leiden tot het uit
vallen van mensen die anders een waardevolle bij
drage hadden kunnen leveren in maatschappelijke 
inzet en arbeid. Het CDA investeert in een gezond
heidszorg die de mens centraal stelt, die klaar is 
voor de verwachte gevolgen van de vergrijzing en 
die rekening houdt met de voortgaande medisch
technologische ontwikkelingen. Daarvoor is een 
jaarlijkse volumegroei van gemiddeld 2,4 procent
punt noodzakelijk. 

Technologie heeft een belangrijke plaats binnen de 
zorgverlening. Nieuwe technieken geven velen zicht 
op herstel en kunnen een bijdrage leveren aan het 
opbouwen van een menswaardig bestaan, ondanks 
een ziekte of handicap. Dat is mooi zolang de mens 
de technologie de baas is en niet andersom. Niet de 
technische mogelijkheden, maar de aanvaarding 
van het leven, hoe kwetsbaar ook, is doorslagge
vend. Medische behandeling die het leven onder
steunt staat altijd voorop, ook als het gaat om het 
lijden in de laatste levensfase. Als thuis sterven niet 
mogelijk is, moeten mensen op voldoende andere 
plaatsen naar eigen voorkeur de rust kunnen vin
den om waardig en met persoonlijke aandacht om
ringd te sterven. 
Het CDA blijft tegen het legaliseren van euthanasie. 
Er komen medisch-ethische commissies die vooraf
gaand aan een beslissing geraadpleegd moeten wor
den. Ook met het oog op andere mogelijkheden 
van behandeling. 

Het CDA wil een gezondheidszorg die toegankelijk 
en betaalbaar is voor iedereen. De menswaardig
heid van zorgbehoevenden moet voorop staan en 
de cechniek moet dienstbaar zijn aan het leven. 

• 5 
Samen veilig leven 
Mensen die samenleven willen zich gelukkig en vei
lig voelen. De samenleving is van iedereen. Crimi
naliteit, vandalisme of onverschilligheid past hier 
niet en getuigt niet van respect voor elkaar. De pu
bHeke ruimte, straten, stations, parken en voetbal
stadions moeten veilig, schoon en uitnodigend zijn 
voor jong en oud, mannen en vrouwen. De publie
ke ruimte hoort een veilige ontmoetingsplek te zijn 
voor burgers en hun gemeenschappen en geen vrij 
jachtterrein voor criminelen en vandalen. 

Herstel van gemeenschappen en sociale samen
hang, een vitaal verenigingsleven en een politie die 
er voor de samenleving is, werken preventief. leder-
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een moet weten wat mag en wat niet mag in een 
maatschappij waarin mensen samenleven. Er is een 
op de persoon gerichte aanpak nodig om jongeren 
die dreigen te ontsporen in spijbelen, drugsgebruik 
en criminaliteit bij de les te houden. Vernielingen 
aan de openbare ruimte moeten snel worden her-· 
steld. Dit alles vraagt om veel meer politie op 
straat, in de wijken en op het platteland. Daarvoor 
moeten er 7000 agenten extra komen. 

Duidelijkheid in normen en straffen is noodzake
lijk. Profiteurs en leiders van de georganiseerde 
misdaad onttrekken zich aan het wakend oog van 
de samenleving. Opsporing en strafrecht moeten 
daar een eind aan maken. Verbeterde werkwijze en 
wetgeving moeten voorkomen dat misdadigers ten 
onrechte op vrije voeten worden gesteld. Anders 
zouden uitholling en ongeloofwaardigheid van het 
gezag in de hand worden gewerkt. Georganiseerde 
misdaad wordt steeds internationaler, gevaarlijker 
en meer vermogend. Daarom kan deze niet alleen 
worden bestreden met klassieke methoden. Niet 
alle middelen zijn om die reden zomaar geoor
loofd. Betrokkenheid bij criminele organisaties 
moet bestreden en bestraft kunnen worden. De ge
reedschapskist van justitie en recherche moet per
fect gevuld zijn. 

In de Europese Unie moeten politie en justitie on
derling rechtstreeks samenwerken bij de bestrijding 
van fraude en grensoverschrijdende criminaliteit. 

Het CDA wil door een samenleving die houvast 
biedt verhinderen dat mensen tot criminaliteit ver
vallen. Daarnaast moeten politie en justitie zonder 
halfslachtigheid de misdaad bestrijden en het recht 
handhaven. 

• 6 
Samen werken aan een duurzame toekomst 
Een gezonde samenleving heeft niet alleen een ge
zonde economie, maar ook een goed milieu. Zo 
draagt de huidige generatie de aarde verantwoord 
over aan de volgende. Economische en ecologische 
ontwikkelingen moeten daarom altijd hand in 
hand gaan. Nederland moet goed bereikbaar zijn, 
maar niet ten koste van onbeperkte offers aan het 
milieu. Ook het gebruik van energiebronnen heeft 
zijn grenzen. Groei moet houdbaar zijn. De belas
ting voor het milieu zal straks sterker in de prijs 
van producten meetellen. Bedrijfsleven, overheid 
en samenleving moeten bereid zijn om technologie 
in te zetten voor schonere productieprocessen. Ver
antwoord ondernemen leidt tot bezuinigingen op 
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energieverbruik en vermindering van de vervuiling. 
De vervuiler moet betalen. 

Nederland kan de concurrentie wereldwijd aan als 
er een optimale fysieke inrichting is. Minstens zo 
belangrijk is een goede kennisinfrastructuur, waar
in talenten en kennis worden gebruikt. Het beleid 
moet er dan ook op gericht zijn deze twee pijlers 
onder de economie te versterken. Ook de land- en 
tuinbouw moet op deze leest geschoeid zijn. Neder
landse kennis kan wereldwijd worden ingezet. Zo 
wordt ook hier kwaliteit de leidende kracht en kun
nen de keerzijden van kwantiteit tot een minimum 
beperkt worden. Verweving van landbouw met de 
natuur is voorwaarde om te komen tot integrale 
plattelandsontwikkeling met een eigen dynamiek. 

Het CDA streeft naar een samenleving die evenveel 
waarde hecht aan het bewaren als aan het bewerken 
van de schepping. Het concept van Nederland Dis
tributieland wordt d66rontwikkeld tot Nederland 
Kwaliteitsland. 

• 7 
Samen informeren 
Mensen willen op de hoogte gehouden en vermaakt 
worden via media als radio, televisie, krant en inter
net. Het is goed dat er een breed aanbod is waar
door mensen hun blikveld kunnen verruimen. De 
media informeren en beïnvloeden meningen en 
houdingen van mensen en de waarden die beleefd 
worden. Respect voor de medemens en elkaars op
vattingen staan bij het CDA centraal. Het CDA ver
werpt geweld, vernedering van medemensen en sek
sueel misbruik als vormen van amusement. In het 
gebruik van media hecht het CDA aan een vrije 
keuze voor de mensen. Die stelt hen in staat om te 
onderzoeken, te selecteren en het goede te omar
men. Informatie en amusement zijn immers nooit 
waardevrij. 

Mensen willen zelf weten welke krant of omroep zij 
hun vertrouwen geven. Om de verscheidenheid in 
de media te garanderen steunt het CDA het bestaan 
van ideële omroepverenigingen die onafhankelijk 
van overheid en marktinvloed programma's willen 
invullen. Dit houdt tegelijk een afwijzing in van een 
door de overheid aangesteld bestuur van Neder
land 1,2 en 3. 

Via nieuwe vormen van informatie- en communi
catietechnologie, zoals Internet, komen mensen 
over de hele wereld met elkaar in contact. De toe
gankelijkheid van die nieuwe media moet uitgangs
punt van het beleid zijn. De overheid heeft hierin 
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een voorbeeldfunctie. Niet alleen jongeren op 
school, maar ook hun ouders moeten zich in de 
nieuwe mogelijkheden kunnen verdiepen. Onder
wijsprogramma's op dit terrein moeten zich rich
ten op de vraag hoe de nieuwe media kunnen bij
dragen aan een betere samenleving. 

Het CDA staat voor een toegankelijk aanbod van 
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de verschillende soorten media die de vrije opvat
tingen van mensen respecteren. Om de pluriformi
teit te waarborgen, moeten pers en omroep onaf
hankelijk kunnen opereren van commercie en over
heid. 

• 8 
Samen verantwoordelijk voor werk 
Het succes van de huidige economie is het succes 
van de sociale partners: werknemers en werkgevers. 
Zij hebben gezorgd voor een evenwichtige sociaal
economische ontwikkeling, onder andere door de 
lonen niet teveel te laten stijgen. Daarin ligt de ba
sis van ondernemerschap, werk, lonen en uitkerin
gen. Het overlegmodel bewijst nog steeds zijn waar
de. 

Werkgevers en werknemers hebben samen een be
langrijke verantwoordelijkheid voor de inrichting 
van het sociale systeem, goede verhoudingen op de 
werkvloer en het scheppen van nieuwe banen. Het 
streven naar aandelenbezit onder het personeel 
moet worden bevorderd. Het CDA heeft extra aan
dacht voor ondernemerschap, met name in kleine 
en middelgrote ondernemingen. Juist daar ont
staan nieuwe banen en vindt technologische ver
nieuwing plaats. Aandachtspunten hier zijn de aan
sluiting vanuit het middelbaar beroepsonderwijs 
op de eisen van de werkplek en de kansen op de in
ternationale markten. 

Het CDA wil meer investeren in kennis, technolo
gie en informatica zodat de samenleving de uitda
gingen van de wereldeconomie aan kan gaan. 
Werkgevers en werknemers blijven als sociale part
ners eerstverantwoordelijken voor de sociaal-eco
nomische ontwikkeling. 

• 9 
Samenleven in een Europese democratie 
Het is goed samenleven in Nederland, mede dank
zij Europa. De internationale opstelling is trouwens 
één van de kwaliteiten van Nederland. De eenwor
ding van Europa en de uitbreiding met Midden- en 
Oost-Europese landen is goed voor heel Europa. 
En ook voor Nederland is zij van belang voor een 
sterkere economische basis en e:n betere garantie 
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voor vrede. Het CDA staat een sterk, slagvaardig en 
sociaal Europa voor. En bovenal een democratische 
unie met alle kenmerken van een rechtsstaat. Daar
in moeten niet de ambtenaren de baas zijn en moe
ten politici goed worden gecontroleerd, net zoals in 
Nederland. Wanneer aan deze voorwaarde wordt 
voldaan, moet de Europese Raad van Ministers 
meerderheidsbesluiten kunnen nemen, met name 
op het terrein van veiligheid, politie, justitie en bui
tenlands beleid. Het Europese Parlement moet 
meer bevoegdheden krijgen. 

Europa heeft een vitale samenleving nodig die ook 
zelf dingen regelt. Bedrijven en maatschappelijke 
organisaties zijn prima in staat om veel zelf te orde
nen en af te spreken op sociaal terrein en milieu ge
bied. Wat in eigen kring geregeld kan worden, 
hoeft niet opgelegd te worden door de overheid. 
Dat geldt voor Nederland en net zo goed voor Eu
ropa. 

Europa moet democratisch, slagvaardig en sociaal 
zijn en alle ruimte bieden aan vormen van samen
werking van onderop en maatschappelijke organi
saties. Europa moet een waardengemeenschap zijn 
en geen emotieloze bureaucratie. 

• 10 
Samenleven doe je niet alleen 
Er krijgen gelukkig steeds meer mensen een betaal
de baan. Dat neemt niet weg dat er helaas nog altijd 
een harde kern bestaat van honderdduizenden 
mensen die uitgesloten zijn van het arbeidsproces. 
Zij merken daardoor niet of nauwelijks iets van de 
economische groei van de afgelopen jaren. Mensen 
aan de rand van de samenleving verdienen extra 
aandacht en financiële steun. Het CDA wil voor 
hen grenzen stellen aan de kosten van wonen, ge
zondheidszorg en gemeentelijke belastingen. 

Sociale nood is meer dan een tekort aan geld. 
Schrijnend is de sociale eenzaamheid. Armoede en 
werkloosheid hebben mensen buitenspel gezet en 
geven hen het gevoel van overbodigheid. Niets is 
uitzichtlozer dan dat. Daarom moeten overheid en 
bedrijven, maar ook de mensen zelf, nog meer hun 
best doen om mensen aan een baan te helpen. Dit 
kan door de verruiming van mogelijkheden voor 
bijverdiensten, ondersteuning voor startende on
dernemers, en daadwerkelijke hulp bij het opbou
wen van een zinvol bestaan in plaats van een admi
nistratieve sollicitatieplicht. Ieder mens heeft talen
ten. Het niet hebben van betaald werk betekent niet 
dat je zonder betekenis bent voor de maatschappij. 
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Respect en waardering voor onbetaald werk moe
ten zichtbaar worden gemaakt. 

Nu het economisch tij goed is moeten de voorzie
ningen voor ouderen en gehandicapten duurzaam 
veilig zijn. Dit kan onder andere door in het ar
beidsproces meer gebruik te maken van de kennis 
en ervaring van mensen tussen de 55 en 65 jaar. 

Een gezonde economie brengt verantwoordelijkhe
den met zich mee voor landen die nog niet volledig 
op eigen kracht kunnen draaien. Nederland moet 
0,8 % van zijn bruto nationaal product reserveren 
voor solidariteit met mensen in ontwikkelingslan
den. Die solidariteit wordt vooral gericht op verbe
tering van de leefsituatie en het slechten van han
delsbelemmeringen. Overigens werkt hulp beter als 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en kerken 
hier grensoverschrijdend samenwerken. Internatio
nale solidariteit is vooral een zaak van samenleving 
tot samenleving. Dat moet zo blijven. Regeringen 
spelen een ondersteunende rol. 

Het CDA wil een sociale zekerheid die wordt geken
merkt door op solidariteit gebaseerde rechten en 
plichten. Het stelsel dient armoede te bestrijden 
door mensen weer bij de samenleving te betrekken 
in plaats van hen uit te sluiten. 

• 11 
Appèl voor de toekomst 
Met deze hoofdpunten uit het programma wil het 
CDA nieuwe wegen inslaan. Wegen, die zijn ingege
ven door de inspirerende waarden die in het goede 
nieuws van het Evangelie vervat zijn: het ideaal dat 
ieder mens uniek is, van onschatbare waarde en een 
roeping heeft voor zijn of haar naaste en de wereld 
om zich heen; het ideaal dat mensen boodschap 
hebben aan elkaar en alleen samen met anderen 
een zinvol leven kunnen leiden; het ideaal dat de 
overheid - en dus de politiek - dienstbaar is aan die 
waardigheid en die roeping van mensen. 

In dat ideaal houden de waarden en normen, waar 
mensen hun leven op baseren, meer in dan alleen 
consumeren en produceren. In dat ideaal is de sa
menleving een geheel van gemeenschappen, waarin 
mensen samen vorm geven aan hun toekomst; in 
onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 
De samenleving is geen losse verzameling individu
en rond markt en overheid. Daarom is de eigen in
breng van iedereen zo belangrijk. Samenwerking 
biedt zekerheid voor ouderen en kansen voor de 
toekomst van jongeren. Dat is de CDA-formule. 
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Markt en overheid zijn onmisbaar als het gaat om 
samenleven. Maar op de eerste plaats zijn de inzet 
en betrokkenheid van mensen nodig. In de talloze 
gemeenschappen en organisaties waar zij zich inzet
ten voor gezamenlijke belangen en overtuigingen. 
Dat is het ware draagvlak van de samenleving: ge
zin, onderwijs, zorg, werkvloer en een veilige omge
ving. Samenleven doe je niet alleen. 

Dáárom moet het overheidsbeleid aansluiten bij 
het samenleven en samenwerken van mensen in on
derlinge betrokkenheid en dit bevorderen. Want 
mensen hebben boodschap aan elkaar. Daar hoort 
een overheid bij, die dienstbaar is aan de opbouw 
van de samenleving van gemeenschappen van men
sen en aan een klimaat van betrokkenheid en pluri
formiteit. De verantwoordelijke samenleving en de 
sociale samenhang verdienen voor het CDA een ei
gen plaats naast markt en overheid. De overheid 
moet de rechtsorde handhaven, die vreedzame be
trekkingen en de ontplooiing van de verantwoorde
lijke samenleving mogelijk maakt. Nationaal, Euro
pees en wereldwijd. 

Dáárom moet het overheidsbeleid de voorwaarden 
scheppen die mensen in staat stellen mee te komen 
in de maatschappelijke ontwikkeling en betrokken 
te blijven. Want ieder mens telt, ieder persoon telt. 
De overheid ziet toe dat ieder recht wordt gedaan 
en dat ieder tot zijn recht kan komen. De overheid 
bestrijdt onrecht en corrigeert ontsporingen. De 
overheid stelt regels in het belang van allen. Dat be
tekent dat de overheid ervoor zorgt dat burgers en 
hun maatschappelijke organisaties in het onderlin
ge verkeer elkaars rechten en gerechtvaardigde be
langen respecteren. Zij moet een schild zijn voor 
zwakken en kwetsbaren. Dat houdt ook het bestrij
den in van uitsluiting en onverschilligheid ten op
zichte van de samenleving. 

Dáárom moet het overheidsbeleid bijdragen aan 
verbetering van de samenleving in het licht van de 
toekomst; door middel van een economische wel
vaart die samengaat met natuur en milieu en met 
zorg voor en solidariteit met mensen. Want de toe
komst wordt nu gemaakt. Dat betekent dat de over
heid zo te werk gaat dat burgers en hun gemeen
schappen zoveel mogelijk zelf de gevolgen voor de 
naaste en voor het milieu in hun optreden meene
men. Zo wordt de maatschappij klaargemaakt voor 
de volgende eeuw. 

Dáárom moet overheidsbeleid bijdragen aan waar
dering voor de doorwerking van waarden en voor 
pluriformiteit in de samenleving. Want het leven is 
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meer dan produceren en consumeren. Dat betekent 
dat zij vrijwillige inzet en ideële motieven, in bij
voorbeeld scholen en verenigingen, naar waarde 
schat in plaats van dat zij deze overneemt, weg
dringt of tot beheer degradeert. 

Deze vier overwegingen zijn kenmerkend voor de 
politiek die het CDA de komende jaren wil voeren 
ten aanzien van de vragen en problemen waar de 
samenleving voor staat en ten aanzien van de be
langrijkste taken voor de overheid. 
Dit programma kiest voor een overheid, die niet 
neutraal is, maar die mensen in gemeenschappen 
beschermt, uit de tent lokt en ondersteunt waar dat 
nodig is. Maar dit programma kiest ook voor de 
mensen zelf: hun verantwoordelijkheden en hun 
mogelijkheden moeten tot hun recht kunnen ko
men. Dáár ligt de kwaliteit van de samenleving. Zo 
wordt samenleven iets wat je niet alleen doet. 
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HOOFDSTUK 1 

1. Mensen en hun gemeenschappen 
• 12 

II 

De samenleving bestaat uit méér dan een verzame
ling losse individuen. Mensen, 66k alleengaanden, 
leven in relaties met anderen en vormen aldus ge
meenschappen en zakelijke verbanden. Nederland 
kent een waardevolle cultuur van "voor elkaar zor
gen". Ook in de traditie van culturele minderhe
den neemt die zorg een belangrijke plaats in. Aan 
zulke relaties en gemeenschappen zijn waarden en 
normen verbonden. Zij worden niet bepaald door 
marktverhoudingen of wettelijke bepalingen, maar 
door wederkerigheid. Het CDA wil dat de overheid 
die relaties tussen personen en gemeenschappen 
van mensen respecteert, beschermt en zonodig faci
liteert. 

• 13 
1.1. Voorrang voor familie en gezin 
1.1.1 Het CDA streeft naar een gezinsvriendelijke 
samenleving. De overheid waakt ervoor dat men
sen niet genoodzaakt worden om de opvoeding van 
kinderen of de zorg voor familieleden volledig uit 
te besteden. Steeds meer ouders streven ernaar be
taald werk en opvoeding te combineren en samen 
te delen. Met name in het belang van de jongere ge
neraties moeten belemmeringen daarvoor worden 
weggenomen. Ook vrijwillige hulpverlening van fa
milieleden, vrienden of buren onderling verdient 
waardering (zie 1.4.10 en 1.4.11). De kwaliteit van 
de omgeving kan de opvoeding van kinderen on
dersteunen maar ook ondermijnen. Gezinsvriende
lijk beleid heeft daarom ook te maken met onder 
andere de school, de buurt, de sportclub, culturele 
voorzieningen of de televisie. 

Gezins- en familievriendelijke samenleving 
1.1.2 De minister verantwoordelijk voor het ge
zinsbeleid gaat systematisch na of overheidsmaatre
gelen, voorzieningen en belastingen nadelig zijn 
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voor gezinnen. Hij of zij gaat na of er reden is tot 
bescherming en bevoordeling. Deze bewindsper
soon krijgt verantwoordelijkheid voor eigen beleid 
en budget en bewaakt tevens het evenwicht tussen 
betaalde en onbetaalde arbeid. Zo bevordert hij of 
zij zaken als deeltijdwerk en herintreding. 

1.1.3 De hoogte van de kinderbijslag wordt niet 
langer aan de prijsstijgingen gekoppeld, maar aan 
de ontwikkeling van de regelingslonen conform de 
Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden (hier
na: WKA-regeling). De kinderbijslag voor het eer
ste kind wordt verhoogd. 

1.1.4 Bij plaatsen waar veel kinderen komen - zo
als speelplaatsen en scholen - gaat de maximum
snelheid terug naar 30 kilometer per uur. Sluipver
keer wordt geweerd. Straten en buurten moeten uit
nodigen tot ontspanning. Er komen venstertijden 
voor zwaar verkeer tijdens de uren dat kinderen on
derweg zijn, voldoende goede en veilige fietspaden 
en actieve verkeersopvoeding van kinderen en jon
geren. 

1.1.5 Het volledige programmavoorschrift voor 
het publieke bestel wordt uitgebreid met een ver
plicht percentage reclamevrije en niet-gesponsorde 
programma's voor jonge kinderen. Met omroepen 
worden afspraken gemaakt om mensonwaardige 
uitzendingen te weren en geweld terug te dringen. 
Daarnaast komt er een verscherpte controle op de 
uitgave en reclame van en op video's met geweld en 
pornografie ter bescherming van het kind. 

1.1.6 De zondag blijft een vrije dag zodat men 
ruimte heeft om bijvoorbeeld zich te bezinnen in 
de kerk, actief te zijn in het verenigingsleven offa
milie en vrienden te ontmoeten. 

• 14 
Vergemakkelijken combineren werk en zorg 
1.1.7 Door een ruim aanbod van deeltijdbanen 

CDA: 12-14 



wordt het combineren van werk en zorg bevorderd. 
Het is primair een taak van sociale partners om 
daar de mogelijkheden voor te scheppen. Daartoe 
komt er een brede kaderregeling tot stand die voor
ziet in een zodanig wettelijk recht op deeltijdarbeid 
en vormen van zorgverlof dat de belangen van 
werknemers en werkgevers op evenwichtige en 
rechtvaardige wijze worden gediend. 

1.1.8 De overheid laat ruimte voor flexibilisering 
van arbeidsvoorwaarden ten behoeve van CAO's 
"à la carte". Dat kunnen afspraken zijn waarin sala
ris, vakantiedagen en ATV-dagen worden ingezet 
voor arrangementen op maat voor de verdeling van 
werk en zorg. Het bestaande pakket verlofregelin
gen wordt uitgebreid met: (1) het calamiteitenver
lof, op grond waarvan werknemers wettelijk aan
spraak kunnen maken op een aantal onbetaalde da
gen ten behoeve van de onvoorziene opvang van 
zieke jonge kinderen of van hen afhankelijke zieke 
familieleden; (2) verlenging van het wettelijk ouder
schapsverlof naar 4,5 maand fulltime dan wel naar 
9 maanden parttime ten behoeve van de verzorging 
van kinderen in het eerste jaar. Indien ouders bei
den van deze mogelijkheden gebruik maken kun
nen zij - in combinatie met het bevallingsverlof -
het eerste jaar geheel zelf voor hun kind zorgen. 

1.1.9 Het CDA streeft naar een brede kaderrege
ling voor zorgverlof, waarin het calamiteiten- en 
het ouderschapsverlof en zorgverlof ten behoeve 
van zieke ouders en familieleden worden opgeno
men. Daarmee worden de bestaande verlofregelin
gen beter op elkaar afgestemd en worden verschil
lende vormen van zorg gelijk behandeld. De kader
regeling voorziet in een wettelijk recht op deeltijd
arbeid en zorgverlof. Dit zorgverlof is in beginsel 
betaald (aanvullende betaling kan inzet blijven van 
CAO-onderhandelingen), maar voorziet wel in een 
voorziening voor dekking van de aanspraken op so
ciale zekerheid en pensioenen. 

1.1.10 Voor kleine zelfstandigen en agrariërs komt 
een inkomensonafhankelijke zwangerschaps- en be
vallingsregeling, die voorziet in betaling van de per
soon of organisatie die vervangende arbeid ver
richt. Voorts wordt een startsubsidie beschikbaar 
gesteld voor op de werktijden van kleine zelfstandi
gen en agrariërs aangepaste gastouderprojecten. 
Dergelijke projecten kunnen met name op het plat
teland in een duidelijke behoefte voorzien. (Zie ook 
1.1.14) 

1.1.11 Voor ouders die langer willen uittreden 
dan op basis van de voorgestelde verlofregelingen 
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mogelijk is, wordt een terugkeerregeling ingevoerd 
die de kindverzorgende ouder het recht geeft om 
gedurende een beperkt aantal jaren uit te treden 
met de garantie van terugkeer. Hierbij kan de werk
gever als voorwaarde stellen dat de werknemer zich 
tussentijds bijschoolt. 

1.1.12 Bij toekomstige fiscale hervormingen ga
randeert het CDA een fiscale ondersteuning van 
diegenen die tijdelijk uittreden in verband met 
zorgtaken onder de voorwaarde dat dit geen belem
meringen opwerpt voor het herintreden van betrok
kenen. 

1.1.13 Een pluriform en voldoende aanbod van 
goede kinderopvang is onmisbaar voor ouders die 
werk (of bijscholing) en zorg willen delen. Daartoe 
stort het Rijk jaarlijks geld in het Gemeentefonds. 
Ook bedrijven blijven aangesproken op hun finan
ciële verantwoordelijkheid. Onder dit vraaggestuur
de financiëringsmodel zullen verschillende soorten 
kinderopvang moeten vallen, dus ook de peuter
speelzalen. De subsidie van overheidswege aan de 
ouders blijft beperkt tot een standaardplaats van 3 
dagen in de week. De eigen betalingen worden ge
bonden aan een maximum afhankelijk van het ou
derlijk inkomen. 

1.1.14 Betaalde kinderopvang moet voldoen aan 
eisen van kwaliteit en betrouwbaarheid en kinderen 
een stabiele omgeving bieden. Het verloop onder 
leidsters moet tot een minimum beperkt blijven. 
Ook peuterspeelzalen moeten een certificaat ver
werven. Gemeenten werken eraan mee dat er een 
voldoende pluriform aanbod van kinderopvang 
ontstaat, verschillend voor wat betreft soort, peda
gogische en levensbeschouwelijke benadering. Ge
meenten worden verplicht gemiddeld één derde van 
de gesubsidieerde plaatsen in dagverblijven ter be
schikking te stellen aan ouders die passen binnen 
het gemeentelijke doelgroepenbeleid. De kosten 
van informele kinderopvang, die geregistreerd is bij 
erkende gastouderbureaus, valt onder de subsidie
regeling. 

1.1.15 Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar 
voor buitenschoolse opvang, waarbij het prioriteit 
geeft aan achterstandswijken. De maximumleeftijd 
voor buitenschoolse opvang wordt opgetrokken tot 
minimaal 14 jaar. 
Er moet voldoende ruimte zijn voor particulier ini
tiatief, informele opvang en de betrokkenheid van 
ouders. De kwaliteit van de tussenschoolse opvang 
wordt verhoogd. 
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Extra hulp aan kwetsbare gezinnen 
• 15 
1.1.16 Rijk, gemeenten en wijkorganen moeten de 
totstandkoming van geïntegreerde netwerken van 
opvoedingsondersteuning bevorderen. De samen
werking en afstemming tussen instellingen die zich 
met jeugdigen tot 18 jaar bezighouden - van GGD 
tot kinderrechter - moeten worden verbeterd. Peu
terspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen wor
den beter toegerust voor hun taak bij opvoedings
ondersteuning, signalering en planmatige hulpver
lening. Na signalering moeten ze in staat zijn een 
rol te spelen in de samenwerking rond een door 
hulpverleners gemaakt en gestuurd plan. Brede
school-initiatieven - dat zijn initiatieven waarin de 
school de spil is in de samenwerking tussen onder 
meer onderwijs, gezondheidszorg, jeugdhulpverle
ning en welzijnswerk - verdienen in dit verband on
dersteuning. De aanstelling van gekwalificeerd per
soneel is noodzakelijk om deze taken werkelijk te 
kunnen waarmaken. Door preventieve en correctie
ve opvoedingsondersteuning zorgt de overheid er
voor dat tijdig gesignaleerd kan worden wanneer er 
in een gezin iets misgaat. Naarmate de problemen 
ernstiger worden, zal de overheid dwingender moe
ten ingrijpen. 

1.1.17 Als ouders scheiden moet het belang van 
minderjarige kinderen sterker behartigd worden. 
Waar daar aanleiding toe bestaat, bijvoorbeeld met 
betrekking tot een passende omgangsregeling, moe
ten ouders gebruik kunnen maken van begelei
dingsvoorzieningen. 

1.l.l8 De Algemene nabestaandenwet (ANW) 
wordt bijgesteld, zodat zij voor iedere uitkeringsge
rechtigde nabestaande een inkomensonathankelijke 
aanvullende uitkering garandeert van 30 procent 
van het minimumloon. Voorts krijgt iedere nabe
staande bij het overlijden van de partner een half 
jaar lang de beschikking over een overbruggingsuit
kering. Nabestaanden die voor een gehandicapt ge
zinslid zorgen hebben recht op 50 procent van het 
minimumloon. Nabestaanden van terminaal zie
ken (peildatum 1 juli 1996) die geen kans gezien 
hebben zich bij te verzekeren houden recht op de 
'oude' nabestaandenuitkering omdat zij veelal geen 
kans hebben gezien zich bij te verzekeren. Voorts 
moet er een ruimere vrijstelling komen voor inko
men uit arbeid. Naast de genoemde aanpassing van 
de ANW wordt voor nieuwe gevallen een garantie
fonds ingesteld voor chronisch zieken die niet door 
verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd worden. 
Er komt een acceptatieplicht voor verzekerings-
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maatschappijen van verzekerden die zich door ziek
te of hoge leeftijd niet kunnen verzekeren. 

1.l.l9 Een wettelijk regeling zal voorzien in een 
kindertoeslag voor gezinnen met kinderen die een 
te hoge lastendruk hebben. Inclusief de kinderbij
slag moet de tegemoetkoming aan deze gezinnen 
een aanzienlijk deel van de kosten dekken. De toe
slag is bedoeld voor kinderbijslag-gerechtigden. 

1.1.20 In de Bijstandswet wordt de sollicitatie
plicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot 
12 jaar afgeschaft. Sociale diensten en arbeidsbu
reaus krijgen de taak om deze ouders vanaf het vijf
de jaar van hun jongste kind te benaderen met aan
biedingen voor scholing of passende deeltijdbanen. 
Als het jongste kind tussen 12 en 18 jaar is, mag de 
Sociale Dienst afwijken van de sollicitatieplicht, re
kening houdend met de situatie van ouder en kind. 

1.2. Wat als je alleen staat? 
• 16 
1.2.1 Vrijwel alle Nederlanders leven in onder
scheiden levensfasen een tijdlang alleen. Het CDA 
wil oog hebben voor de wensen en noden van al
leengaanden. Door de voortdurende stijging van di
recte en indirecte lasten is het voor veel alleengaan
den moeilijker geworden de eigen huishouding te 
financieren. Vooral voor degenen die moeten rond
komen van alleen een minimumuitkering of een 
AOW-pensioen. Voor hen bepleit het CDA een 
aantal specifieke maatregelen; zie: 1.1.13, 1.1.18 
t/m 1.1.20 en l.l0.8. 

1.2.2 Het CDA verzet zich tegen marginalisatie 
van alleengaanden in de samenleving. Het beleid 
maakt mogelijk dat alleengaanden betaalbaar kun
nen wonen, dat er voldoende op hen afgestemd wo
ningaanbod is en dat de professionele zorgverle
ning, vanwege het vaker ontbreken van een net
werk van mantelzorgers, toereikend is. Om de 
financiële mogelijkheden van alleengaanden meer 
in overeenstemming te laten zijn met hun draag
kracht, wordt onderzocht of in de fiscale basisaftrek 
meer rekening kan worden gehouden met het ver
schil in draagkracht tussen meerpersoons- en een
persoonsh uishoudens. 

1.3. Onderwijs als sleutel voor de toekomst 
• 17 
1.3.1 Onderwijs en kennis zijn steeds bepalender 
geworden voor de toekomst van de samenleving, 
voor het persoonlijk functioneren in de maatschap
pij en voor de kwaliteit van het bestaan. Goed on
derwijs is een basisvoorwaarde voor en tevens een 
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investering in een goede samenleving. Onderwijs is 
meer dan kennisoverdracht. Het omvat ook kennis 
verwerven en leren doen, persoonlijke vorming en 
maatschappelijke integratie, cultuur en economie, 
leven en samenleven. Dat vraagt voldoende geld én 
goede voorwaarden om het onderwijs ook in veran
derende omstandigheden aan zijn functie te laten 
beantwoorden. (Zie ook: 2.2.9 en 2.2.10 en para
graaf 5.3) 

1.3.2 Het aantal leerkrachten neemt nog steeds af 
en het personeel is vaak overbelast. Ook door grote 
klassen en grote scholen is er dikwijls weinig ruim
te voor vormingsaspecten, persoonlijke aandacht 
en kennisoverdracht op het gebied van zingeving 
en cultuur. Dat kan ertoe leiden dat scholieren zich 
niet goed thuisvoelen op school en dat er afstand 
ontstaat tussen onderwijsgevende en leerling of stu
dent. Verbetering van de positie van leerkrachten, 
versterking van de bestuurskracht, verhoging van 
de kwaliteit van de lessen en de taak van de school 
inzake een leefbare omgeving, zijn voorwaarden 
voor echte vernieuwing. Daarvoor zijn meer midde
len en meer menskracht noodzakelijk. En minder 
belasting in de vorm van alsmaar nieuwe eisen en 
regels van de overheid. 

Investeren in onderwijs 
• 18 
1.3.3 Het dreigende tekort aan leerkrachten wordt 
tegengegaan door maatregelen die een loopbaan in 
het onderwijs weer aantrekkelijk maken. De over
heid draagt daartoe als werkgever bij aan flexibeler 
arbeidsvoorwaarden. Door gevarieerde inzet en 
werkdruk, functie- en taakdifferentiatie, mobiliteit 
en bijscholing wordt een afwisselende loopbaan in 
het onderwijs mogelijk en kunnen oudere leer
krachten voor het onderwijs behouden blijven. Bij 
vernieuwing moet ook tijd vrijgemaakt worden 
voor omschakeling. 

1.3.4 De kracht van het leerplichtig onderwijs is 
de gespreide bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Niet alleen bestuurlijke, maar ook andere vormen 
van betrokkenheid van ouders versterken de kwali
teit. Het beleid moet er op zijn gericht om leer
krachten, leerlingen en ouders gemeenschappelijk 
te benaderen, daar waar het gaat om het hanteren 
van regels, normen en waarden. Schoolbesturen 
krijgen meer zeggenschap over de inzet van midde
len, waaronder die voor kwaliteitsverbetering. 
Geld wordt beschikbaar gesteld voor meer persoon
lijke aandacht en voor de integratie van informatie
en communicatietechnologie in het onderwijs. Be-
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stuurlijke schaalvergroting heeft de voorkeur boven 
massascholen. 

1.3.5 Een kleiner ministerie van OCW is mogelijk 
en noodzakelijk als voorwaarde voor bestuurlijke 
verzelfstandiging. 

1.3.6 Het bestuur van het openbaar onderwijs 
wordt verzelfstandigd en in ieder geval op afstand 
geplaatst van de gemeenteraad als bevoegd gezag, 
zonder dat dit afbreuk doet aan het openbaar ka
rakter van de school. Meer aandacht is nodig voor 
bestuurlijke ondersteuning, zodat vrijwilligers in 
schoolbesturen kunnen blijven participeren. Ook 
met betrekking tot bestuurlijke en administratieve 
ondersteuning moet het gelijkheidsbeginsel voor 
kosten van bestuur en beheer van toepassing zijn. 
De drempels voor het stichten van nieuwe (bijzon
dere) scholen moeten niet onoverkomelijk hoog 
zijn. 

1.3.7 Het onderwijs moet loskomen van de cul
tuur van vele en gedetailleerde regels. Scholen en 
groepen van scholen krijgen geleidelijk meer ruim
te en vrijheid om op een zelfgekozen manier te wer
ken aan kwaliteitsverbetering. De toetsing van de 
kwaliteit gebeurt door een onafhankelijke inspectie. 

1.3.8 De school - openbaar en bijzonder - moet 
het opvoedingsklimaat thuis versterken. Gezien de 
veranderende plaats van het gezin vraagt dat nieu
we invulling. Bestuurlijke zelfstandigheid en betrok
kenheid van ouders is onmisbaar om de mogelijk
heden en grenzen daarvan voor de eigen situatie 
vast te kunnen stellen. 

1.3.9 Scholen moeten zijn ingebed in een netwerk 
van GGD, maatschappelijk werk, jeugdhulpverle
ning en in de buurt actieve maatschappelijke orga
nisaties. Het ontstaan van dergelijke netwerken 
wordt bevorderd. Scholen moeten gebruikt en in 
staat gesteld worden om centraal in hun woonom
geving te functioneren: door betrokkenheid bij een 
leefbare omgeving, door multi-functioneel gebruik 
van gebouwen en voorzieningen en door - ook 
voor volwassenen - te fungeren als ruimte voor le
venslang leren. Om de bedoelde functie waar te 
kunnen maken worden aan scholen extra middelen 
ter beschikking gesteld. 

1.3.10 Kinderen moeten zoveel mogelijk het regu
liere basis- en voortgezet onderwijs volgen. Daarin 
moet ook plaats zijn voor extra aandacht aan kinde
ren die zorg nodig hebben. In het onderwijs wordt 
bijzondere aandacht besteed aa~ de positie van 
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hoogbegaafden. Er moeten zelfstandige scholen 
voor speciaal onderwijs blijven voor de kinderen 
aan wie het regulier onderwijs de geschikte hulp 
niet kan bieden. 

• 19 
1.4. In de zorg gaat het om de mens 
1.4.1 Het CDA streeft naar een eenduidig zorgstel
sel met een hoge mate van solidariteit, waar rijk 
meebetaalt voor arm en waar gezond meebetaalt 
voor ziek. De overheid bepaalt de kaders en de 
randvoorwaarden om goede betaaibaarheid, bereik
baarheid en kwaliteit van zorg te verzekeren. Bin
nen deze kaders vullen partijen als aanbieders van 
zorg, verzekeraars en patiënten- en consumentenor
ganisaties deze doelstellingen verder in. Patiënten
verenigingen krijgen hier een adequate financiële 
ondersteuning voor. (Zie ook: 2.2.17 en 2.2.18) 

1.4.2 Zorgbehoevende burgers hebben de afgelo
pen jaren aan lange wachttijden en tekorten aan 
personeel gemerkt dat voor hun zorgvragen geen of 
onvoldoende zorgaanbod beschikbaar was. Het be
schikbare zorgaanbod bleek ook dikwijls slecht aan 
te sluiten bij de vraag. Centraal in de aanpak van de 
problemen in de zorg staan kwaliteit en menswaar
digheid. Mensen in een kwetsbare positie hebben 
recht op goede zorgverlening. Dat moet het uit
gangspunt zijn van de organisatie van de zorg. 
Langdurige en onoverzichtelijke procedures en in
gewikkelde eigen bijdrageregelingen zijn uit den 
boze. Aan verdere verschraling van en het ontstaan 
van een tweedeling in de zorg moet een halt wor
den toegeroepen. De gezondheid van groeperingen 
in achterstandssituaties verdient daarom extra aan
dacht. 

Meer helpende handen 
1.4.3 Het CDA wil meer handen aan het bed, zo
wel in de intramurale zorg als in de thuiszorg. De 
zorgsector en de overheid zelf krijgen de opdracht 
de almaar stijgende niet-patiënt gebonden kosten 
(administratie en management) terug te dringen 
ten gunste van meer directe zorgverlening. De pro
fessionele zorgverlening mag niet worden afgewen
teld op de mantelzorg(ers). De overheid trekt extra 
geld uit om meer professionele zorgverleners aan 
de slag te krijgen. Ook het zorgberoep moet aan
trekkelijker worden. Via gerichte scholing en bege
leiding van specifieke groepen zoals herintreders en 
jongeren uit culturele minderheden, maar ook 
door vermindering van de werkdruk van zorgverle
ners in de vorm van bijvoorbeeld een periodiek op
frisverlof. 
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1.404 Het CDA stelt de zorgvraag voorop. Bij de 
overgang naar een meer vraaggestuurd systeem krij
gen instrumenten als het persoonsgebonden bud
get en de integrale indicatiestelling een groter ge
wicht. Dit moet worden gerealiseerd via eenvoudi
ge procedures en zonder overmatige bureaucratie. 
Integrale indicatiestelling dient plaats te vinden on
der verantwoordelijkheid van onafhankelijke indi
catieorganen, waarbij de soepele en snelle aanslui
ting op zorgverlening wordt gegarandeerd. (Zie 
ook 1.4.10 en 1.10.5) 

1.4.5 Tweedeling in de gezondheidszorg door ver
schil in behandeling tussen ziekenfonds- en particu
liere patiënten, individueel en collectief verzeker
den, werkenden en niet-werkenden en werknemers 
onderling, wordt - zo nodig bij wet - tegengegaan. 
Wachtlijsten zijn onaanvaardbaar, zeker als uitstel 
medisch nadelige gevolgen heeft. De overheid stelt 
een meerjarenplan op om met een gezamenlijke in
spanning van aanbieders van zorg, ziekenhuizen, 
specialisten en verzekeraars de wachtlijsten terug te 
dringen. Gezien de kosten voor werkgevers als ge
volg van onnodig lang ziekteverzuim, worden hier 
ook sociale partners en het ministerie van Sociale 
Zaken bij betrokken. Mogelijke maatregelen zijn 
behandeling elders, verlengde openingstijden, of 
het aanbrengen van prikkels in de honorerings
structuur en/ofhet ziekenhuisbudgetsysteem. 

1.4.6 Verdere afbraak van de intramurale zorg 
wordt tegengegaan. Een tussentijdse evaluatie zal 
moeten uitwijzen in hoeverre de afbraak al niet te 
ver gegaan is en het aantal plaatsen in de intramu
rale zorg zal moeten worden uitgebreid. Het verzor
gingshuis, als woon-/zorgcentrum met wijkfunctie, 
dient zijn zelfstandigheid te behouden en krijgt 
naast de bestaande functies nieuwe taken in het ka
der van de transmurale zorg, waaronder de ver
pleegzorg voor eigen cliënten. De financiering 
wordt daarop afgestemd. Bij nieuwe voorzieningen 
dient het kleinschalig karakter nadrukkelijk vorm 
en inhoud te krijgen. 

104.7 Personele en kwalitatieve versterking in ver
pleeg- en verzorghuizen is noodzakelijk. De privacy 
moet beter, door het inrichten van meer één- en 
tweepersoonskamers, maar ook door veranderin
gen in werkwijze zoals meer aandacht voor de so
ciaal-emotionele zijde van de verpleging en een vast 
aanspreekpunt per patiënt. Daar waar mogelijk 
dient voorkomen te worden dat bij opname van 
een partner gedwongen scheiding van tafel en bed 
plaatsvindt. Ter voorbereiding op de vergrijzing 
van de Nederlandse bevolking komen er meer ge-
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specialiseerde (psycho )geriatrische afdelingen in 
ziekenh uizen. 

1.4.8 Om tegemoet te komen aan de sterk groeien
de vraag naar zorg aan huis wordt de positie van de 
thuiszorg versterkt. Op voorwaarde dat de thuis
zorg meer klantgericht gaat werken en de niet
cliëntgebonden kosten terugbrengt. De overheid 
draagt hieraan bij door prikkels in te bouwen en 
door stroomlijning en vereenvoudiging van regelge
ving. Het opleidingsniveau zal worden aangepast 
aan de veranderingen van de inhoud van de zorg
vraag. 

1.4.9 Per regio wordt een goede spreiding van 
zorgvoorzieningen gegarandeerd. Hiertoe stellen 
betrokken partijen onder regie van de provinciale 
overheid een regiovisie op, die het karakter heeft 
van een zwaarwegend advies. Identiteitsgebonden 
zorgverlening is een kwaliteitsaspect van grote 
waarde en verdient een eigen plaats in de planning. 

• 20 
Verbetering van de positie van mantelzorgers 
1.4.10 In samenspraak met organisaties als de Lan
delijke Organisatie Thuisverzorgers (LOT) komen 
landelijke richtlijnen voor indicatiestelling tot 
stand. Mantelzorgers worden betrokken bij het 
zorgplan dat na indicatiestelling wordt opgesteld. 
In dit zorgplan is speciale aandacht nodig voor ver
mindering van de druk op betrokken mantelzor
gers. Informele zorgers die een zorgfunctie vervul
len binnen de muren van een instelling, hebben 
recht op een formeel erkende positie binnen de in
stelling. 

1.4.11 Mantelzorgers krijgen betere faciliteiten. 
De overheid ondersteunt de oprichting van regio
nale steunpunten. Mantelzorgers krijgen beschik
king over een fiscale tegemoetkoming voor aan
toonbaar gemaakte onkosten. De kaderregeling 
voor zorgverlof is ook op mantelzorgers van toepas
sing. Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen en 
daardoor niet op de arbeidsmarkt actief kunnen 
zijn, worden fiscaal ondersteund. (Zie voor een uit
werking van deze voorstellen: 1.1.8, 1.1.9 en 1.1.12) 

• 21 
Integratie van gehandicapten in het maatschappe
lijkleven 
1.4.12 Door verruiming van het persoonsgebon
den budget worden de keuzevrijheid en mogelijkhe
den van gehandicapten ten aanzien van aangepaste 
woon-, vervoers- en zorgvoorzieningen vergroot. 
Publieke voorzieningen moeten toegankelijker wor-
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den. Wachtlijsten in de gehandicaptenzorg worden 
met voorrang opgelost. Discriminatie van gehandi
capten in de vorm van uitsluiting en oneigenlijk 
hoge kosten worden met kracht bestreden. Zeker 
waar het gaat om de toegang tot arbeid, recreatie en 
verzekeringen. 

1.4.13 Infrastructurele verbeteringen zijn noodza
kelijk. Op de eerste plaats door aanpassing van het 
reguliere openbaar vervoer. Verder moet er een lan
delijk netwerk van openbaar vervoervoorzieningen 
in stand worden gehouden. De gelden in het kader 
van de Wet Voorzieningen gehandicapten (WVG) 
worden zonodig verruimd indien blijkt dat het ge
meentelijke voorzieningen niveau niet meer over
eenkomt met het beoogde doel. Indien er sprake is 
van niet gebruikte gelden zullen zij herverdeeld 
moeten worden. Overheid en woningbouwcorpora
ties dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om het beleid ten aanzien van aanpasbaar bouwen 
te intensiveren, zowel in nieuwe als bestaande wo
ningen . 

• 22 
Geestelijke gezondheidszorg 
1.4.14 De opvangcapaciteit van de geestelijke ge
zondheidszorg moet op een zodanig peil blijven, 
dat zij aansluit bij de maatschappelijke behoefte. 
Het is zowel in het belang van betrokkenen als van 
de samenleving als geheel, dat mensen met psychi
sche problemen zodanig worden geholpen dat ze 
zoveel mogelijk volwaardig kunnen functioneren. 
Dat vereist een kwalitatief goede, adequate, betaal
bare geestelijke gezondheidszorg. De huidige strin
gente opnamecriteria laten teveel mensen aan hun 
lot over. De Wet bijzondere opname psychisch zie
ken (BOPZ) wordt aangepast om ook in die geval
len opname mogelijk te maken. 

• 23 
Financiering 
1.4.15 Het CDA wil investeren in een gezond
heidszorg die de mens centraal stelt, die klaar is 
voor de verwachte gevolgen van de vergrijzing en 
die rekening houdt met de voortgaande medisch
technologische ontwikkelingen. Daarvoor is een 
jaarlijkse volumegroei van gemiddeld 2,4 procent
punt noodzakelijk. In die gebieden waar sprake is 
van een significante achterstand in (zorg)voorzie
ningenniveau wordt middels maatwerk deze achter
stand weggewerkt. (De groei zal hier dus meer be
dragen.) 

l.4.16 Het systeem van vergoeding van ziektekos
ten moet houdbaar zijn en een ~dequaat basispak-
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ket bieden. Daartoe groeien ziekenfonds- en parti
culiere ziektekostenverzekeringen naar elkaar toe. 
Voor kleine zelfstandigen wordt toetreding tot het 
ziekenfonds mogelijk gemaakt. Het verstrekkingen
pakket, de premiestructuur en de uitkeringssyste
matiek worden geharmoniseerd. De overheid stelt 
het verplichte zorgpakket wettelijk vast en bakent 
het scherper af en garandeert de toegankelijkheid 
van dit pakket voor alle burgers. Zij bepaalt de wij
ze van financiering en zij bewaakt en beheerst de 
uitgaven. Belemmeringen in het kader van de trans
murale zorg worden opgeheven. Verzekeringsvor
men, die risicoselectie tussen verzekerden mogelijk 
maken, zijn niet toegestaan. De scheiding van wo
nen en zorg, voor wat betreft de bekostiging, wordt 
geëffectueerd. 

1.4.17 Om een beheerst gebruik van het zorgaan
bod te bevorderen, komt er in de plaats van de hui
dige complexe eigen-bijdrage-systematiek een voor 
iedereen geldend eigen risico aan de voet van 200 
gulden. Ter bescherming van huishoudens met een 
minimuminkomen geldt een maximering van de 
totale kosten die in verband met de eigen gezond
heid worden gemaakt. 

1.4.18 Terwille van kwaliteit en doelmatigheid 
moeten huisartsen en specialisten gezamenlijk stan
daarden en protocollen ontwikkelen. Ook de hono
reringsstructuren van beide beroepsgroepen dienen 
op elkaar te worden afgestemd. Een betere integra
tie van de specialist in beheer en management van 
het ziekenhuis is noodzakelijk. De positie van de 
huisarts als poortwachter en in het kader van pre
ventie wordt versterkt. 

• 24 
1.5. Menswaardigheid in de medische ethiek 

1.5.1 De voortschrijding van de medische techno
logie is in veel gevallen een zegen, maar kan ook 
nieuwe vragen en verantwoordelijkheden met zich 
meebrengen. Artsen, verpleegkundigen, patiënten 
en familie komen voor moeilijke en soms bijna on
mogelijke keuzes te staan. In medisch-ethische be
slissingen moet de menswaardigheid uitgangspunt 
zijn. 

1.5.2 Medisch handelen moet in alle gevallen 
vooraf worden gegaan door een zorgvuldige afwe
ging. Daarin moet de medische technologie in 
dienst staan van de mens en niet omgekeerd. Of het 
nu gaat om embryo's of om het naar het einde nei
gende leven, menswaardigheid is leidraad van me
disch handelen. Als dat bij onderzoek of toepassing 
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van de medische technologie niet (meer) het geval 
is, moet het betreffende onderzoek of de toepassing 
verboden worden. Mensen met een handicap zijn 
volwaardig lid van de samenleving. De mogelijk
heid van een handicap ligt besloten in het leven 
zelf. 

De techniek in dienst van de kwaliteit van de sa
menleving 
1.5.3 Vruchtbaarheidsbehandelingen zijn alleen 
toegestaan, indien de vraag naar hulp een medisch
biologische achtergrond heeft. Bij vruchtbaarheids
behandelingen mogen zo weinig mogelijk "rest-em
bryo's" ontstaan. Op het embryo mogen alleen die 
onderzoeks- en behandelingsmethoden worden toe
gepast, die gericht zijn op de totstandkoming van 
de beoogde zwangerschap. Klonen en elke vorm 
van selectie op niet-medische gronden worden op 
korte termijn wettelijk verboden. 

1.5.4 Pre-implantatiediagnostiek is alleen toege
staan voor een beperkt aantal door de Gezond
heidsraad nader te omschrijven erfelijke aandoenin
gen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de be
staande indicatielijst voor erfelijkheidsonderzoek. 
Alleen indien aanstaande ouders daar zelf om vra
gen en door de medische hulpverlener worden 
doorverwezen, mag prenatale diagnostiek worden 
toegepast. Somatische gentherapie is toegestaan. 
Alle niet-therapeutische genetische manipulatie 
wordt wettelijk verboden. 

1.5.5 Het gebruik van informatie uit genetische 
tests door verzekeraars en werkgevers wordt bij wet 
verboden. 

1.5.6 De overheid draagt zorg voor goede voor
lichting over het voorkomen van onvruchtbaar
heid, erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen. 

Ouders en kinderen 
1.5.7 Uitgangspunt bij adoptiewetgeving blijft dat 
er een juridische vader en een juridische moeder 
zijn. Uitsluitend als het in het belang van het kind 
is en als de biologische ouder daarmee instemt, 
wordt voor niet huwelijkse samenlevingsvormen 
een partnervoogdijschap mogelijk gemaakt. 

1.5.8 Kinderen, verwekt door donorinseminatie, 
hebben recht op kennis van de identiteit van de do
nor 

• 25 
Uiterste zorg en zorgvuldigheid 
1.5.9 Niet-therapeutische experimenten met wils-
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onbekwamen worden wettelijk verboden, tenzij de 
betrokkenen zelf in de periode voorafgaand aan de 
wilsonbekwaamheid schriftelijk te kennen hebben 
gegeven tegen experimenten geen bezwaar te heb
ben. 

1.5.10 Terwille van zorgvuldige stervensbegelei
ding wordt het aantal hospices, ook in de vorm van 
speciale afdelingen in verpleeg- en verzorgingste
huizen, de komende jaren uitgebreid. Ook de mo
gelijkheden voor pijnbestrijding moeten worden 
geïntensiveerd door uitbreiding van de palliatieve 
zorg en palliatieve chirurgie. 

1.5.11 Stervensbegeleiding wordt een apart onder
deel in het lesprogramma van verpleegkundigen en 
artsen. Medische ethiek krijgt daarin systematisch 
aandacht evenals het omgaan met verschillende le
vensbeschouwelijke tradities in het medisch hande
len. Ziekenhuizen, instellingen en verpleeghuizen 
stellen naast een medisch- ook een ethisch concept 
op, dat als basis dient voor het handelen. 

1.5.12 Euthanasie blijft evenals hulp bij zelfdoding 
in het Wetboek van Strafrecht. Het gedrag van art
sen dient onder alle omstandigheden toetsbaar te 
zijn. 

1.5.13 De politiek heeft inzake medisch-ethische 
vraagstukken een eigen verantwoordelijkheid, maar 
kan niet alles tot in detail bij wet regelen. Daarom 
is het noodzakelijk dat de wetgever een helder alge
meen verbindend wettelijk kader invoert, waar af
zonderlijke medisch-ethische beslissingen en proce
dures aan kunnen worden getoetst en dat voorziet 
in nauwgezet toezicht op naleving. Besluiten daar
over mogen niet worden afgeschoven naar de rech
ter. 

1.5.14 Instellingen voor gezondheidszorg en insti
tuten voor medisch onderzoek krijgen de wettelijke 
verplichting medisch-ethische toetsingscommissies 
in te stellen, waar ook mensen zitting in hebben die 
niet aan het betreffende ziekenhuis of instelling ver
bonden zijn. Deze klinische commissies moeten 
voorafgaand aan een beslissing geraadpleegd wor
den. 

1.5.15 Toegankelijkheid en beschikbaarheid van 
geestelijke verzorging in zorginstellingen moet wet
telijk worden vastgelegd als criterium waaraan 
mede de kwaliteit van die instellingen wordt afge
meten. 
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1.6. Kwaliteit is niet te koop 

• 26 
Vrijwilligerswerk 
1.6.1 Voor de kwaliteit van de samenleving is vrij
willige betrokkenheid en zorg van onmisbaar be
lang. Een overvloed aan informatie en mogelijkhe
den van ontspanning, veranderende leefpatronen 
en de druk van werk en andere verplichtingen zet
ten dit echter onder druk. Bezuinigingen, schaalver
groting, professionalisering, maar ook een verkeerd 
begrip van het zogenaamde primaat van de politiek 
hebben de vitaliteit en diversiteit van verenigingsle
ven, maatschappelijke participatie en vrijwilligheid 
de afgelopen jaren tegengewerkt. (Zie ook 104.10 en 
1.4.11 ) 

1.6.2 Vrijwilligerswerk door en voor ouderen, vrij
willigerswerk door sociale vernieuwing en beheer 
van de woonomgeving, inzet van ouders - ook uit 
culturele minderheden - in de school van hun kin
deren, kerkelijk werk, vrijwilligerswerk in de sport, 
onder andere ter inburgering van culturele minder
heden, gehandicapten werk en vrijwilligerswerk bij 
natuurbeheer; het verdient een volwaardige plaats. 
Een goede balans tussen de inzet van betaalde be
roepskrachten en van onbetaalde vrijwilligers, bij
scholing door en goede contacten met de beroeps
krachten zijn essentieel. 

1.6.3 Gezien de aard van het vrijwilligerswerk stelt 
de overheid zich uiterst terughoudend op wat be
treft regelgeving en controle. De bureaucratie en 
omvangrijke regelgeving die rond subsidiëring van 
vrijwilligersorganisaties zijn ontstaan, wordt terug
gedrongen. Het instrument van eenvoudige in
standhoudingssubsidies heeft de voorkeur. Vrijwil
ligersorganisaties die voor subsidie in aanmerking 
komen, hebben daarbij ook recht op subsidiëring 
van institutionele kosten. Binnen instellingen waar 
vrijwilligersorganisaties werkzaam zijn, wordt hun 
rol formeel erkend. 

1.6.4 Vrijwilligerswerk wordt waar nodig mede ge
honoreerd door extra steun aan de instellingen 
waar deze vrijwilligers actief zijn. De bestaande fis
cale tegemoetkoming voor vrijwilligers wordt uitge
breid met een onbelaste vergoeding voor alle aan
toonbaar gemaakte onkosten. Het fiscale regime 
ten aanzien van schenkingen aan instellingen van 
maatschappelijk en cultureel nut, wordt verruimd. 
Organisaties of voorzieningen vanuit een bepaalde 
levensovertuiging worden op gelijke voet behan
deld als algemene organisaties en instellingen. 
Maatschappelijke, kerkelijke, culturele en recreatie-
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ve organisaties die de participatie van jongeren en 
allochtonen weten te vergroten, kunnen waar no
dig op extra ondersteuning rekenen. 

1.6.5 De sollicitatieplicht van uitkeringsgerechtig
den wordt versoepeld bij het verrichten van erken
de maatschappelijke activiteiten en van zorgtaken 
voor naaste familieleden. Bij programma's voor ar
moedebestrijding worden zelf-hulpgroepen van 
WAO'ers, bijstandsgerechtigden, etc. ingeschakeld, 
alsmede organisaties met veel expertise en betrok
kenheid op dit gebied, zoals ouderenorganisaties en 
kerken. (Zie ook 5.1.3 en 5.2.7) 

• 27 
1.7. Kunst en cultuur 

1. 7.1 Omdat de kunst van de markt alleen niet 
kan bestaan, schept de overheid gunstige voorwaar
den voor het artistieke scheppingsproces. Daar
naast bewaart de overheid het gemeenschappelijk 
culturele erfgoed en vergemakkelijkt zij de toegang 
tot de actieve en passieve kunstbeoefening voor zo
veel mogelijk mensen. Tussen behoud en vernieu
wing dient evenwicht te zijn. De rijksoverheid sti
muleert gemeenten en provincies om meer eigen 
middelen in te zetten voor de productie, bemidde
ling en afname van topkunst én amateurkunst. Het 
Rijk stelt hier een financiële bonus tegenover. Het 
Fonds voor Amateurkunst krijgt een grotere rol toe
bedeeld. Zo zal regionale spreiding een krachtige 
stimulans krijgen, en zullen provincies en gemeen
ten in staat gesteld worden om een eigen cultureel 
profiel te ontwikkelen. 

1.7.2 Pluriformiteit wordt een criterium bij de sa
menstelling van de fondsbesturen en de Raad voor 
de Cultuur. Bij de artistieke verfraaiing en inrich
ting van de publieke ruimte en in de architectuur 
van overheidsgebouwen dienen de waarden en nor
men, die aan de plurale samenleving ten grondslag 
liggen, tot uitdrukking te komen. 

1.7.3 Meer aandacht is nodig voor de kunstzinni
ge vorming, zoals muziek en tekenen, maar ook 
voor dans, letteren en drama. Het onderwijs moet, 
beginnend met kinderen van zeer jonge leeftijd, 
ruim aandacht besteden aan het kennismaken met 
en leren ervaren van kunst. De mogelijkheden van 
de terugkeer van kunstbeleid bij het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen worden daarbij be
nut. Ook buiten het onderwijs moeten extra moge
lijkheden voor kunstzinnige vorming worden gebo
den. Dit kan door kunstinstellingen een (extra) 
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taak te geven voor educatief werk en door verster
king van hun relatie met de samenleving. 

1.7.4 De overheid versterkt de positie van kunste
naars verder door hen te stimuleren en de gelegen
heid te bieden inkomsten te verwerven door het be
nutten van hun talenten. Flankerend beleid is no
dig om de Wet inkomensvoorziening kunstenaars 
aan haar doel te laten beantwoorden. Beroepsoplei
dingen voor kunstenaars moeten ruimer aandacht 
besteden aan de zakelijke aspecten van de be
roepspraktijk. De volgrechten moeten in Europees 
verband versterkt worden. 

1.7.5 In de grondwet wordt een bepaling opgeno
men, volgens welke het Nederlands wordt aange
duid als de officiële taal van Nederland. Bescher
ming en verdere ontwikkeling van het Nederlands 
wordt politiek ondersteund via de Nederlandse 
Taal Unie, waarin ook Vlaanderen deelneemt. Bin
nen de provincie Friesland wordt het Fries be
schermd en ondersteund als de officiële taal, waar
bij adequate Nederlandse taalfaciliteiten beschik
baar blijven voor die inwoners van de provincie die 
uitsluitend het Nederlands machtig zijn. 

1.7.6 Het CDA is voorstander van intensivering 
van de culturele betrekkingen tussen Nederland en 
Zuid-Afrika. De taalverwantschap tussen het Ne
derlands en het Afrikaans wordt op de eerste plaats 
gewaardeerd als een brug voor dialoog en weder
zijdse culturele verrijking. Samenwerking op taalge
bied moet uitgaan van een gelijkwaardige maar niet 
bevoorrechte positie van het Afrikaans in Zuid
Afrika. 

1.7.7 De overheid steunt de verspreiding van Ne
derlandse kunst in het buitenland. Van de cultuur
paragraaf in het Verdrag van Maastricht dient seri
eus werk te worden gemaakt. Nederland bevordert 
dat de Europese Unie een klimaat in Europa stimu
leert dat ontvankelijk is voor kunst en dat de voor
waarden schept, waardoor de reikwijdte van 
kunstuitingen breder kan zijn dan de regionale of 
nationale kring. In dat kader zou de Europese Unie 
het vertalen en de expertise om te vertalen sterker 
moeten stimuleren. (Zie ook 4.4.10) 

• 28 
1.8. Samen sporten 

1.8.1 Sport kan de integratie en participatie van 
mensen bevorderen en kan bijdragen aan een da
lend ziekteverzuim en betere arbeidsprestaties. 
Sport heeft bovendien een vormende waarde. Cen-
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traal in het sport beleid staan het verenigingsleven 
en het pluriforme aanbod. Sportvoorzieningen in 
probleemwijken gaan overlast en criminaliteit te
gen en bevorderen de integratie van minderheden. 
Uitkeringsgerechtigden kunnen zo nodig een be
roep doen op de bijzondere bijstand voor de bekos
tiging van het lidmaatschap van sportverenigingen. 
Een kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur is 
noodzakelijk, ook al om te voorkomen dat de sport 
wordt weggedrukt in plannen van ruimtelijke orde
ning. 

1.8.2 Als gevolg van een toenemend tekort aan 
vrijwilligers en de tanende aandacht voor teamspor
ten is meer overheidssteun onmisbaar. Te denken 
valt aan subsidies en het stimuleren van samenwer
king tussen het reguliere onderwijs, sportverenigin
gen en gezondheidsinstellingen. Sportbonden en -
koepels krijgen meer steun, de levensbeschouwelij
ke sportkoepels blijven gesubsidieerd op basis van 
hun identiteit. Bij sponsoring door bedrijven en re
gelgeving moet de wezenlijke betekenis van sport 
uitgangspunt blijven. Door terugkeer van vakleer
krachten lichamelijke opvoeding in het basisonder
wijs, meer aandacht voor sport in het beroeps- en 
hoger onderwijs en bevordering van de samenwer
king tussen sportorganisaties en scholen wordt de 
bewegingsarmoede onder jongeren tegengegaan. 

1.8.3 Onverlet de eigen verantwoordelijkheid van 
leden en supporters zijn clubbesturen eindverant
woordelijk voor handhaving van regels in en om de 
sportclub. Wangedrag, zoals geweld en spelverru
wing, moet harder worden bestraft. 

• 29 
1.9. Perspectief voor jongeren 

1.9.1 Jongeren van vandaag hebben tal van kansen 
en mogelijkheden op het gebied van onderwijs, 
vrije tijdsbesteding en arbeid. Jonge mensen wor
den sneller zelfstandig en met hun betrokkenheid 
en solidariteit ten aanzien van voorgaande genera
ties leveren jongeren een essentiële bijdrage aan de 
samenleving. Het CDA wil jongeren op deze inzet 
aanspreken, maar heeft tegelijkertijd oog voor wen
sen, problemen en gerechtvaardigde belangen van 
jongeren zelf. In het algemeen moeten jongeren 
van nu met minder zekerheden (bijvoorbeeld hoge 
studieschulden en tijdelijke arbeidscontracten) om
geven een start maken in het maatschappelijk en ar
beidszaam leven. Voor jongeren in achterstandspo
sities moet er adequate hulpverlening zijn, gekop
peld aan beleid dat kansen biedt. 
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1.9.2 Het jongerenbeleid moet gezien worden in 
relatie tot terreinen van onder meer onderwijs, ge
zin, veiligheid en sociale zekerheid. Maatregelen 
moeten steeds in onderling verband bekeken wor
den. De vraag naar jeugdzorg neemt sterk toe. Het 
hulpaanbod kan dit niet adequaat beantwoorden. 
Rijk, provincies en gemeenten streven een ingrij
pende vernieuwing na gericht op een grotere effecti
viteit en betere kwaliteit. Teneinde de probleemjon
geren meer zorg op maat te geven, dient het ver
nieuwingsproces bestuurlijk ondersteund te wor
den. (Zie ook paragraaf 1.3 en 5.3.7 tot en met 
5.3.10) 

Meedenken en meedoen 
1.9.3 Om de ontwikkeling van jongeren tot be
trokken burgers te stimuleren worden voor elke 
leeftijdsgroep eigen projecten opgezet en vormen 
van inspraak mogelijk gemaakt. Zo kunnen kinde
ren meedenken over de aanleg van een speeltuin of 
via de school meedoen aan milieuprojecten als het 
opruimen van een park. Jongeren worden betrok
ken bij projecten om druggebruik te voorkomen en 
bij de opzet van programma's voor jeugdwerk in de 
buurt. Scholieren en studenten moeten mede-ver
antwoordelijkheid kunnen dragen voor wat er op 
hun school of universiteit gebeurt. 

1.9.4 Om deelname in maatschappelijke organisa
ties en aan vrijwilligerswerk te stimuleren en de 
maatschappelijke bewustwording te bevorderen 
wordt na de basisvorming op alle schooltypen in 
het voortgezet onderwijs een algemene maatschap
pelijke stage ingevoerd met de duur van één 
maand. De stage wordt gelopen bij een van de vele 
vrijwilligersorganisaties . 

1.9.5 Het CDA wil stimuleren dat er een plurifor
miteit aan jongerenorganisaties blijft bestaan. Ini
tiatieven die gericht zijn op de integratie van ver
schillende culturen in Nederland verdienen onder
steuning. De politieke bewustwording van jongeren 
wordt bevorderd, onder andere door projecten als 
"Eigen Wijs op het gemeentehuis". 

Meer perspectief en voldoende zekerheid 
1.9.6 Werkgelegenheidsbeleid is maatwerk. Maat
regelen om jongeren aan het werk te krijgen, zoals 
het Jeugdwerkgarantieplan en straks de Wet inscha
keling werkzoekenden, mogen geen gaten laten val
len. Daarom is regelmatige evaluatie noodzakelijk. 
Mochten de maatregelen met name voor jongeren 
met weinig kansen niet toereikend zijn, dan moet 
het beleid geïntensiveerd worden en meer specifiek 
toegesneden worden op de betrçffende jongeren. 
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Terwille van de aanpak van de drop-outproblema
tiek blijven de regionale meld- en coördinatiepun
ten bij de diverse gemeenten gehandhaafd. Finan
ciële ondersteuning is nodig van de mentor-projec
ten voor allochtone jongeren, waarbij vertrouwens
personen worden ingeschakeld die thuis zijn in de 
Nederlandse samenleving en in de culturele achter
grond van de jongeren. 

1.9.7 Het Minimumjeugdloon wordt niet ver
laagd. Als jongeren werken naast hun opleiding, 
moet er wat betreft omstandigheden, duur en tijd 
van het werk rekening gehouden worden met de 
leeftijd van de werknemer. De Arbeidstijdenwet 
wordt daartoe voor 13- en 14-jarigen aangepast. 
Flexibele arbeid biedt kansen om werkervaring op 
te doen. Maar ook jongvolwassenen moeten kun
nen rekenen op sociale zekerheid, zoals bijvoor
beeld de opbouw van een pensioen. De aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt verbeterd 
door betere afstemming van opleiding en werkgele
genheidsprojecten. 

• 30 
1.10. Zekerheid voor ouderen 
1.10.1 Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen 
blijven participeren in de samenleving. Dat vraagt 
een algemeen beleid waarin voor meerdere genera
ties plaats is, waar nodig aangevuld met specifieke 
maatregelen voor ouderen. Ouderen vormen geen 
eenduidige groep. Beleid op maat, waarbij de aan
dacht vooral uitgaat naar alleengaande en zorgaf
hankelijke ouderen, is daarom noodzakelijk. 

1.10.2 De minister verantwoordelijk voor het ou
derenbeleid formuleert een herkenbaar ouderenbe
leid waarin de gevolgen van de 'vergrijzing' worden 
onderkent en een heldere afweging van middelen 
en voorzieningen tussen huidige en toekomstige ge
neraties plaatsvindt en toetst het beleid van andere 
departementen op de effecten voor ouderen en be
paalt op welke terreinen nader beleid noodzakelijk 
is. Organisaties van ouderen worden bij de beleids
voorbereiding betrokken. De pluriformiteit aan ou
derenorganisaties dient behouden te blijven. 

Bevorderen van de participatie van ouderen 
1.10.3 Leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties, bij 
toegang tot verzekeringen en in het vrijwilligers
werk wordt bestreden. 

1.10.4 Naast de algemene bevordering van mantel
zorg en vrijwilligerswerk krijgen projecten als "Ou
deren voor ouderen" en 'jongeren voor ouderen', 
die de wederkerigheid bevorderen, waar nodig over-
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heidssteun. De overheid ondersteunt kleinschalige 
en laagdrempelige wijkprojecten die gericht zijn op 
doorbreking van sociaal isolement. 

1.10.5 In de besturen van indicatie-organen en bij 
de opstelling van regiovisies dienen ouderen mede
vertegenwoordigd te zijn. Pensioenfondsen treden 
in overleg met ouderen. Ouderenbonden en vak
bonden dragen zorg voor de toerusting van oude
ren, opdat deze laatsten hun rol als bestuurder en 
betrokkene kunnen waarmaken. De overheid stelt 
gelden beschikbaar voor scholing. 

1.10.6 Als zij dat willen moeten ouderen langer 
kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Daartoe 
worden sociale partners gestimuleerd om deactive
rende elementen in pensioenregelingen te repare
ren, een leeftijdsbewust personeelsbeleid (om/bij
scholing) te voeren en bestaande VUT -regelingen 
om te bouwen in vormen van flexibele pensione
ring. De overheid bevordert dat meer mogelijkhe
den op het gebied van deeltijdwerk en opfrisverlof 
ontstaan, bijvoorbeeld door uitbreiding van de mo
gelijkheden tot opsparen van vakantie/ATV -dagen . 
(Zie ook 5.2.3) 

1.10.7 In het kader van "een leven lang leren" 
wordt het op ouderen gericht onderwijsaanbod uit
gebreid. De overheid geeft daarbij prioriteit aan 
cursussen die mensen vertrouwd maken met de di
gitale samenleving. 

De garantie van bestaanszekerheid voor alle oude
ren 
1.10.8 De AOW wordt gekoppeld aan de rege
lingslonen volgens de WKA-regeling. De huidige 
differentiatie naar leefvorm in de AOW blijft be
houden. Het besteedbaar inkomen van ouderen 
met alleen AOW, veelal alleengaanden, wordt be
schermd tegen voortgaande lastenstijgingen. De uit
gaven voor woonlasten, gezondheidszorg en ge
meentelijke heffingen/belastingen worden in relatie 
tot het inkomen aan maxima gebonden. Gemeen
ten krijgen meer mogelijkheden om in het kader 
van de bijzondere bijstand een gericht en pro-actief 
doelgroepenbeleid te voeren. (Zie ook 1.1.18 en 
5.1.6) 

1.10.9 Compenserende en kwijtscheldingsregelin
gen op gemeentelijk niveau moeten toegankelijker 
worden door stroomlijning van de verschillende 
aanvullende toeslagen, vereenvoudiging van de aan
vraagprocedures en gerichte benadering van de 
doelgroepen. 
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1.10.10 Ter financiering van de toekomstige 
AOW-last wordt een meersporenbeleid gevoerd, 
waarin de grondslagverbreding centraal staat. Dit 
betekent: een maximale inzet op vergroting van de 
arbeidsparticipatie van 55- tot 65-jarigen; verdere 
terugdringing van het financieringstekort; verlen
ging van de eerste schijf van de inkomstenbelasting; 
en een jaarlijkse rijksbijdrage in het AOW -fonds. 

1.10.11 De overheid respecteert de besluitvorming 
van de sociale partners over het stelsel van aanvul
lende pensioenen. Wel maakt zij het sociale part
ners mogelijk de overstap naar nieuwe, meer op 
deze tijd toegesneden pensioenregelingen, te ma
ken. 

• 31 
1.11. Nederland als mozaïek 

1.11.1 Culturele minderheden vormen een zeer di
verse groep. Een deel is met succes geïntegreerd in 
de Nederlandse samenleving. Anderen zijn in isole
ment achtergebleven. De ene groep is georgani
seerd op religieuze, de andere op etnische basis. Be
leid moet rekening houden met deze veelvormig
heid. Zo ontstaat een mozaïek van groeperingen 
met eigen tradities, instituties en levensstijlen, die 
actief deelnemen aan de samenleving. Aldus wordt 
de Nederlandse cultuur verrijkt. 

1.11.2 In een klimaat van tolerantie, wederzijds 
respect en bereidheid tot dialoog is gelijk burger
schap wat Nederlanders verbindt. Beheersing van 
de Nederlandse taal en geschiktheid voor de ar
beidsmarkt zijn hierbij verplichte basisvaardighe
den. Inburgeringscontracten zijn noodzakelijk voor 
alle nieuwkomers. Ook na de eerste inburgerings
cursus is voortgezet onderwijs in de Nederlandse 
taal noodzakelijk. Wachtlijsten bij educatieve cen
tra worden weggewerkt. 

1.11.3 Justitie, politie en openbaar bestuur voeren 
in samenspraak met het bedrijfsleven een actief 
anti-discriminatiebeleid. Maatschappelijke organi
saties die zich inzetten voor de bestrijding van voor
oordelen worden zonodig gesteund. De onderwijs
inspectie ziet erop toe dat het wettelijk verplichte 
vak "Geestelijke stromingen", waarin inzicht wordt 
gegeven in de diverse religieuze en levensbeschou
welijke tradities, ook daadwerkelijk gegeven wordt 
op alle scholen, zowel bijzondere als openbare. De 
overheid doet een appèl op sportorganisaties om de 
georganiseerde sportbeoefening een bijdrage te la
ten leveren aan ontmoeting en inburgering. 
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1.11.4 Voor de beleving van de religieuze ofle
vensbeschouwelijke identiteit van minderheden 
moet binnen de grenzen van de rechtsorde ruimte 
blijven. Het plurale onderwijs-, omroep- en persbe
leid, gebaseerd op richtingen en stromingen met 
een eigen identiteit legt hiervoor de basis. Dat geldt 
ook de geestelijke verzorging in penitentiaire inrich
tingen, zieken- en verpleeghuizen en de krijgs
macht. Initiatieven tot oprichting van een eigen Ne
derlandse opleiding van geestelijke voorgangers 
worden gesteund. Binnen de muren van bestaande 
instellingen kan, bijvoorbeeld in de vorm van een 
eigen afdeling in een verzorgings- dan wel verpleeg
huis, eveneens aan de specifieke wensen van met 
name eerste generatie immigranten tegemoet wor
den gekomen. Het facultatieve godsdienst- en le
vensbeschouwelijk onderwijs op de openbare 
school moet voor alle denominaties beschikbaar 
zijn. Soms biedt etnische identiteit in het privé- en 
het verenigingsleven een houvast, maar deze dient 
behoudens uitzonderingen niet in aparte wetgeving 
te worden gefaciliteerd. 

1.11.5 Culturele minderheden moeten kunnen 
deelnemen aan de samenleving. Leden van deze 
groeperingen dienen zichtbaar posities in de samen
leving te bezetten. Buurtbeheerteams dienen qua sa
menstelling een afspiegeling van de wijk te zijn. 
Culturele minderheden worden voorts beter in de 
gelegenheid gesteld deel te nemen aan het Neder
landse mediabestel, zodat zij voor hun nieuwsvoor
ziening niet langer eenzijdig afhankelijk zijn van in
formatie uit de landen van herkomst. Het Commis
sariaat voor de Media ziet erop toe dat in de pro
grammaraden van lokale omroepen culturele min
derheden actief worden betrokken. 

Achterstandspositie bestrijden 
1.11.6 Nog steeds verkeert de thans opgroeiende 
generatie immigrantenkinderen structureel in een 
achterstand. Maatregelen zijn noodzakelijk om te 
voorkomen dat ook de volgende generatie al bij 
voorbaat op achterstand staat. Opvoedingsonder
steuning - vanuit de eigen identiteit, maar gericht 
op het functioneren in de Nederlandse samenleving 
- dient te behoren tot de inhoud van het inburge
ringscontract. 

1.11.7 Speciale cursussen moeten de participatie 
in de school van ouders uit culturele minderheden 
bevorderen. Waar nodig worden voor- en naschool
se opvang en de verlengde schooldag ingezet om 
van de school een wijkvoorziening te maken. Voor 
het intercultureel onderwijs komt kwalitatief beter 
lesmateriaal, eventueel met beh).llp van subsidie, be-
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schikbaar. School uitval wordt met kracht bestreden 
door een goede leerlingenbegeleiding en een goed 
werkend leerlingenvolgsysteem. Op de naleving 
van de leerplicht wordt strak toegezien. 

1.11.8 Voorkomen wordt dat jongeren uit culture
le minderheidsgroepen na het verlaten van het on
derwijs de aansluiting bij de arbeidsmarkt missen 
of worden meegezogen in criminele activiteiten. 
Wijk- en projectteams, bestaande uit het Openbaar 
Ministerie, de politie, reclassering, gemeentebe
stuur, scholen, jeugdwerk en bewoners krijgen op 
grond van het inburgeringscontract terzake man
daat, ruimte, vertrouwen en resultaatverplichtin
gen. Speciale internaten met een op de eigen cul
tuur afgestemde pedagogische aanpak worden in 
het kader van het bijzonder jeugdwerk gefacili
teerd. De reclassering krijgt voldoende middelen en 
wordt breder georiënteerd op het herstel van ver
houdingen in wijken en buurten om gaten die zijn 
gevallen door vroegtijdige schoolverlating en onaf
gemaakte opvoeding, te dichten. 

1.11.9 Extra inspanning is noodzakelijk om de toe
treding van culturele minderheden tot de arbeids
markt te bevorderen en hen daar te laten blijven. 
De overheid geeft zelf het goede voorbeeld en 
steunt inspanningen van werkgevers en werkne
mers in bedrijfstakorganisaties en bedrijven. Het 
beleid wordt gericht op kortlopende projecten met 
een duidelijk uitzicht op resultaat. De toepassing 
van "intercultureel management" wordt actief be
vorderd. 

1.11.10 Ondernemerschap van culturele minder
heden in het midden- en kleinbedrijf wordt actief 
gestimuleerd. Onder meer door versterking van 
overneidswege van het VBO en het MBO, door af
stemming van vestigingseisen en door te stimule
ren dat gebruik wordt gemaakt van het Bijstandsbe
sluit Zelfstandigen. Begeleiding, netwerkvorming 
en praatgroepen van startende ondernemers wor
den in samenspraak met bedrijfstak- en branche
organisaties gestimuleerd. De overheid subsidieert 
de aanstelling van consulenten, die begeleiden bij 
de invulling van formulieren, het behalen van vak
diploma's, het leren calculeren, enz. Ook de fran
chiseformule wordt daartoe benut. 

1.11.11 De Nederlandse overheid faciliteert in 
overleg met de landen van herkomst een reële mo
gelijkheid tot remigratie. De terugkeeroptie naar 
Nederland wordt een jaar opengehouden. Prakti
sche werkgelegenheidssuggesties voor het Mediter-
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rane gebied worden in relatie met het ontwikke
lingssamenwerkingsbeleid uitgewerkt. 
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2. Primaat van de samenleving; de overheid als borg 
• 32 
Het CDA geeft voorrang aan de samenleving. Men
sen zijn vaak bereid samen aan hun gemeenschap
pelijke idealen en belangen vorm en inhoud te ge
ven, als zij er maar voldoende mogelijkheden toe 
hebben. Maar er zijn maatschappelijke vraagstuk
ken die de directe leefwereld van de burgers te bo
ven gaan. Voor het oplossen van deze vraagstuk
ken blijft het beleid vaak steken in een keuze tus
sen overheid of markt. Als het daarbij blijft ver
schraalt het maatschappelijk leven. Nederland mag 
niet afglijden naar een situatie waarin mensen indi
vidueel en met anderen steeds minder over hun 
omgeving te zeggen hebben. 

Opdracht voor de komende jaren is dan ook ver
sterking van het primaat van de samenleving. De 
politiek schept daartoe de nodige randvoorwaar
den en stelt algemene belangen en gemeenschappe
lijke doelen vast. Erkenning, doeltreffende rechts
bescherming en soms bekostiging door de over
heid zijn onmisbaar. De bestuurlijke inrichting 
van de overheid zelf dient daarbij aan te sluiten. 
"Gesleutel" aan de Grondwet terwille van een refe
rendum, vanuit de gedachte dat betrokkenheid ge
lijk is aan het uitbrengen van een stem, is wat dat 
betreft onnodig. 

2.1. Primaat van de samenleving 

2.1.1 In de wijze waarop mensen zich verantwoor
delijk weten voor elkaar en hun omgeving, en daar 
in hun dagelijkse samenwerking in verbanden en 
organisaties vorm aan geven ligt het fundament 
van de samenleving. Niet in markt, overheid of 
recht. Wat mensen bindt is het hele scala van wijk
verbanden, patiëntenorganisaties, sportorganisa
ties, organisaties voor vrede en ontwikkelingssa
menwerking, vrouwen-, milieu-, consumenten- en 
andere bewegingen, besturen van scholen, zieken
huizen en zorginstellingen, of kerken en levensbe
schouwelijke organisaties, tot vakbeweging, onder
nemersorganisaties en land- en tuinbouworganisa
ties. Daar kunnen mensen hun idealen realiseren, 
belangen behartigen of aan hun leefomgeving 
vormgeven. Daar ligt ook de voedingsbodem voor 
het maatschappelijk vermogen tot verandering en 
om aan nieuwe uitdagingen te beantwoorden. Het 
CDA hecht eraan dat burgers alle kansen krijgen 
zich daarvoor in te zetten. 
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2.1.2 Dat net van verbanden en organisaties on
derhouden, beschermen en stimuleren is een eerste 
taak van de overheid. Vaak is die overheid echter 
een bedreiging, wanneer particulier initiatief en 
persoonlijke verantwoordelijkheid worden vervan
gen door ambtelijke sturing en eigen bestuur wordt 
overgelaten aan deskundigen. Waar dat bij gebrek 
aan betrokkenheid en verantwoordelijkheid vast
loopt, moeten markt en nog weer nieuwe wettelijke 
regels doorgaans een uitkomst bieden. Zo dreigen 
overheid en markt de samenleving te onteigenen. 
Maar dat is niet het enige. Te veel heeft in maat
schappelijke organisaties en instellingen het profes
sionele bestuursmodel - macht van beroepsbestuur
ders, afleggen van verantwoording aan de overheid, 
publiekrechtelijke eisen en afhankelijkheid van sub
sidies - de overhand gekregen. Dit ten koste van be
stuur en participatie door betrokkenen zelf. Dat 
proces van onteigening moet worden stopgezet. 
Het CDA wil maatschappelijke verantwoordelijk
heid en betrokkenheid weer tot hun recht laten ko
men en de sturing van de samenleving terugbren
gen bij burgers en hun organisaties. 

2.1.3 Soms vraagt dat een wending van organisa
ties en instituties zelf meer naar hun eigen achter
ban en gebruikers te luisteren. Maar het vraagt ook 
een andere opstelling van de overheid: geen terug
tred maar een andere benadering in beleid, bestuur 
en regulering. Instrument is het ontwikkelen en 
versterken van het vermogen tot maatschappelijke 
zelfregulering in en tussen verbanden en organisa
ties. Dat vraagt een bestuursstructuur en -cultuur 
die berust op het uitgangspunt dat de overheid de 
noodzakelijke sluitsteen is voor het functioneren 
van de samenleving, maar deze niet bij decreet 
maakt of verandert. 

2.2. Zelfregulering 
• 33 
2.2.1 Het CDA kiest principieel voor zelfregule
ring, omdat daar de eigen rol en verantwoordelijk
heid van maatschappelijke organisaties in besloten 
ligt. Er zijn tal van voorbeelden van zelfregulering, 
zoals privaatrechtelijke overeenkomsten, afspraken 
in het kader van de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie, convenanten en gedragscodes. De overheid 
schept de nodige ruimte voor zelfregulering, bevor
dert dit, voorziet zo nodig in algemeen verbindend 
verklaring en stelt de eisen en beperkingen die no
dig zijn uit hoofde van publieke gerechtigheid. Ook 
kunnen procedurele voorschriften worden gegeven, 
zoals het betrekken van tegenwichtbiedende of min
der sterk georganiseerde krachten bij het opstellen 
van regelingen. Zelfreguleringsafspraken moeten af-

CDA: 32-33 



--,-'... - - --- . - ---~- ---

dwingbaar zijn, Vrijblijvendheid en vage doelstel
lingen worden vermeden, Ook de overheid zelf zal 
een betrouwbare partner moeten zijn, onder meer 
door afspraken niet nodeloos te belasten met het 
stellen van steeds nieuwe eisen, 

2.2.2 De mogelijkheden van wetgeving in combi
natie met zelfregulering worden uitgebouwd. Waar 
dit mogelijk en zinvol is krijgen instellingen meer 
armslag bij de verwezenlijking van door de wetge
ver gestelde doelen, onder voorwaarde dat een onaf
hankelijk toezicht op de kwaliteit van de invulling 
is verzekerd. Instellingen die belast zijn met een pu
blieke taak en publieke middelen ontvangen, kun
nen dan de keuze krijgen om te voldoen aan wette
lijke voorschriften of deze vorm van toezicht op 
hun functioneren te aanvaarden. 

2.2.3 De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
(PBO) past in dit kader als structuur waarin private 
partijen verantwoordelijkheid dragen voor regelge
ving. De PBO heeft een eigen positie en is geen ver
lengstuk van de overheid. De benoeming van be
stuurders in de PBO - anders dan bij zelfstandige 
bestuursorganen - is géén zaak van de overheid, 
maar van de aangesloten personen en hun maat
schappelijke verbanden. 

2.2.4 Het reeds ingezette wetgevingsproject Markt
werking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit 
wordt in de komende kabinetsperiode omgevormd 
tot een wetgevingsprogramma Zelfregulering, 
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en Wetge
vingskwaliteit. Onderdeel daarvan is onder andere 
om met maatschappelijke organisaties meerjarige 
afspraken te maken op de onderscheiden sectoren. 
Per sector wordt aangegeven op welke manier in
vulling zal worden gegeven aan zelfregulering, wel
ke reguleringsaspecten daarvoor in aanmerking ko
men, welke taken en bevoegdheden de betrokken 
sector ter hand zal nemen, de wijze waarop invul
ling wordt gegeven aan (interne) democratische 
controle en maatschappelijke verantwoording als
mede de faciliteiten die de overheid ter beschikking 
stelt. 
Binnen dit algemene kader wordt zelfregulering op 
de volgende terreinen versterkt. 

Op sociaal-economisch terrein 
• 34 
2.2.5 Met betrekking tot bedrijven gaat het beleid 
uit van de onderneming als een samenwerkingsver
band van alle betrokkenen (stakeholders). Dat 
vergt openheid en transparantie en een evenwichti
ge verhouding tussen aandeelhouders, commissaris-
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sen, raad van bestuur en ondernemingsraad, Regel
geving en beleid bevorderen maatschappelijk on
dernemerschap: bedrijven die zich in beleid en af
spraken, zoals convenanten, gedragscodes of inter
ne bedrijfscodes, mede inzetten voor algemene be
langen en maatschappelijke ontplooiing op het ter
rein van onder meer werkgelegenheid, milieu, scho
ling, verlof, oudere werknemers, allochtonen. 

2.2.6 Met betrekking tot het arbeidsvoorwaar
denoverleg worden decentrale besluitvorming en 
persoonlijk maatwerk bevorderd. Kaders zijn nodig 
voor afspraken over aanvullende sociale zekerheid, 
scholingsafspraken, werkgelegenheids- en milieu
verplichtingen. De overheid ondersteunt de maat
schappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers 
en werknemers via de algemeen verbindendverkla
ring van de CAO. Toetsing aan het algemeen be
lang vindt plaats, nadat aan het begin van de regeer
periode terzake overleg is gevoerd met sociale part
ners. De mogelijkheden van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie hebben hier een nieuwe actuali 
teit onder andere met betrekking tot kwaliteitsbege
leiding en milieuverbetering. Zij worden zoveel mo
gelijk benut. De overheid heeft in dit model een sti
mulerende en ondersteunende rol; zij bevordert 
daarbinnen een gematigde loonkostenontwikke
ling. 

2.2.7 De inrichting van het stelsel van sociale ze
kerheid doet maximaal recht aan de onderscheiden 
verantwoordelijkheden van overheid en sociale 
partners. De overheid schept waarborgen als nood
zakelijke basis van bestaan. Sociale partners zijn 
verantwoordelijk voor organisatie, inrichting en fi
nanciering van de inkomensgerelateerde sociale ze
kerheid in het kader van het arbeidsvoorwaar
denoverleg. Voor aanvullende voorzieningen kan 
een beroep worden gedaan op voorzieningen die de 
markt biedt. Binnen deze verantwoordelijkheidsver
deling wordt zo veel mogelijk recht gedaan aan per
soonlijke voorkeuren en aan prikkels en stimulan
sen op decentraal niveau. 

In de sfeer van sociale bewegingen, bedrijven en in
stellingen 
• 35 
2.2.8 In toenemende mate hebben actiegroepen 
en sociale bewegingen, grote bedrijven en organisa
ties invloed op discussies en besluitvorming over 
tal van maatschappelijke kwesties. Ook hier vindt 
zelfregulering plaats. De rechter komt er lang niet 
altijd aan te pas. Zo kan een nieuw maatschappelijk 
bewustzijn ontstaan dat het beleid van afzonderlij
ke organisaties beïnvloedt. Vanwege de publieke in-
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vloed van maatschappelijke bewegingen dienen zij -
op straffe van civielrechtelijke aansprakelijkheid -
zorgvuldig te zijn in hun informatieverstrekking en 
in hun optreden. 

In het onderwijs 
• 36 
2.2.9 Door systematisch en waar dat mogelijk is 
zelfregulering in het onderwijs te bevorderen kun
nen overheidsapparaten verkleind worden en wor
den toegespitst op hun kerntaken. De betekenis van 
onderwijskoepels zal toenemen naarmate deze be
ter weten in te spelen op behoeften van de achter
ban, de organisatie van onderop versterken en de 
interne democratische legitimatie bevorderen. 

2.2.10 De universiteiten en hogescholen worden 
zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor het ei
gen functioneren en in die zin verzelfstandigd. Van
uit die eigen kracht en profilering kan werk worden 
gemaakt van zelfregulering, bijvoorbeeld om de in
richting en het beheer van het onderwijs en onder
zoek te optimaliseren. Afspraken kunnen totstand
komen in het kader van de Vereniging van Samen
werkende Nederlandse Universiteiten en de HBO
Raad. De overheid bemoeit zich niet meer met de 
exploitatie, maar beperkt zich tot het stellen van de 
randvoorwaarden, gericht op de kwaliteit van het 
onderwijs, waarbinnen zelfregulering kan opbloei
en. De wetgever voorkomt uitholling en ondermij
ning van die zelfregulering als gevolg van gedetail
leerde en omvattende voorschriften inzake informa
tieverstrekking door die organisaties aan de over
heid. 

Op het terrein van omroep en pers 
• 37 
2.2.11 Het publieke bestel, waarin identiteitsge
bonden omroepverenigingen en -instellingen sa
menwerken, heeft waarde voor de samenleving om
dat het gebaseerd is op een uniek burgerinitiatief. 
Uitgangspunt is de autonomie en eigen verant
woordelijkheid van geestelijke en maatschappelijke 
stromingen en organisaties. Waarden en normen 
krijgen een programmatische uitwerking en er is 
ruimte voor een effectieve wisselwerking tussen le
den en programmamakers. Zo'n publiek omroep
bestel moet de kans krijgen zich aan te passen aan 
veranderende omstandigheden. Het mag nimmer 
worden vervangen door een nationale omroep of 
een centralistisch georganiseerde omroep. 

2.2.l2 De overheid staat borg voor een pluriform 
media-aanbod. Binnen het omroepbestel worden 
omroepverenigingen en -instellingen erkend als de 
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organisaties die gezamenlijk zorg dragen voor een 
divers en evenwichtig media-aanbod. De organisa
ties nemen zelf verantwoordelijkheid voor de vorm 
en inhoud van het programma en voor de program
macoördinatie. De samenwerkende omroepvereni
gingen benoemen de netmanagers. De eigendom 
van de omroepgegevens blijft bij de omroepvereni
gingen. Het reglement van het NOS-bestuur stelt 
vast dat geen besluiten kunnen worden genomen 
tegen de wil van een gekwalificeerde meerderheid 
van de vertegenwoordigers van de omroepvereni
gingen in. De overheid bevordert dat omroepvere
nigingen kunnen uitgroeien tot niet op winst ge
richte media-ondernemingen die voluit kunnen 
participeren in nieuwe, kansrijke media. De gewen
ste maatschappelijke betekenis van de publieke om
roepen stelt eisen aan de taakstelling, omvang, dis
tributie en aan de financiele middelen van het be
stel. De burger heeft niet alleen op nationaal ni
veau, maar ook op lokaal en regionaal niveau recht 
op een pluriform media-aanbod. 

2.2.13 Nederland zet zich ervoor in dat de Europe
se Unie lidstaten de ruimte geeft een nationaal me
diabeleid te voeren dat is afgestemd op de specifie
ke culturele kenmerken van het eigen land. Ook het 
beleid van de EU moet gericht zijn op het respecte
ren en honoreren van het particulier initiatief in de 
samenleving. Niet het economische perspectief 
maar de cultureel-maatschappelijke waarden die
nen voorrang te krijgen. 

2.2.14 De omroepbijdrage wordt gedeeltelijk gefis
caliseerd en de opbrengst ervan wordt als rijksbij
drage ter beschikking gesteld van de omroep. Daar
naast betrekken de omroeporganisaties middelen 
direct van de burger (vergelijkbaar met de huidige 
omroepbijdrage, maar dan geïnd door het publieke 
bestel), uit reclame-opbrengsten en uit het ont
plooien van nieuwe activiteiten naast radio en tele
visie. Het totale bedrag moet op een reëel niveau ge
bracht worden. Het beheer over de omroepreserve, 
waarin de opbrengst van de verkoop van het Om
roep-productiebedrijf wordt gestort, wordt aan de 
gezamenlijke omroeporganisaties overgedragen. 

2.2.15 De kerken en genootschappen op geestelij
ke grondslag dienen vanwege hun specifieke bijdra
ge aan het gesprek over waarden, normen en maat
schappelijke samenhang een eigen rol in het publie
ke bestel te blijven spelen. De financiële positie van 
niet-ledengebonden omroepen binnen de publieke 
omroep dient, los van de beweging in omroepland, 
te worden versterkt. 
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2.2.16 De Wet op de Economische Mededinging 
moet ruimte laten voor afspraken die nodig zijn 
om de pluriformiteit in de pers te verzekeren. 

Op het terrein van de zorg 
• 38 
2.2.17 Marktwerking is voor het CDA geen lei
dend principe in de zorg, wel is het CDA voorstan
der van een systeem waarin prikkels zijn inge
bouwd die stimuleren tot gewenst gedrag. Binnen 
door de overheid gestelde kaders hebben zorgverze
keraars, aanbieders van zorg, patiëntenverenigin
gen en particuliere organisaties die zich met ge
zondheidsvragen bezighouden, een gezamenlijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het 
functioneren van de zorgsector. Deze zorgpartijen 
moeten de komende jaren meer mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden krijgen om zelfstandig te 
functioneren. Instellingen als het Centraal Orgaan 
Tarieven Gezondheidszorg en het College voor Zie
kenhuisvoorzieningen geven vooralsnog sturing 
aan het systeem van zelfregulering in de zorg. 

2.2.18 Op voorwaarde dat van overheidswege risi
coselectie en kartelvorming worden tegengegaan, 
vervullen zorgverzekeraars een sterkere regiefunctie 
in de zorg. Door het systeem van nominale premies 
en het zelfstandig risico moeten dragen krijgen 
zorgverzekeraars meer belang bij effectief functio
nerende zorgaanbieders. Aanbieders van zorg wor
den ertoe aangezet het rendement te verhogen door 
terugdringing van de omvangrijke bureaucratie en 
door doelmatiger te handelen en door het inbou
wen van prikkels, die samenwerking tussen de ver
schillende aanbieders sterk stimuleren. De overheid 
ondersteunt dit proces met vereenvoudiging en de
regulering van wet- en regelgeving. 

Op het terrein van wonen en leefomgeving 
• 39 
2.2.19 De verantwoordelijkheid van de burger 
voor de eigen leefomgeving wordt gestimuleerd 
door particulier woningbezit te bevorderen en via 
de huur van de woning. Voor groepen voor wie de 
eigen woning niet haalbaar is, dient goede en be
taalbare sociale woningbouw beschikbaar te zijn. In 
dat kader spelen woningcorporaties een centrale 
rol. De overheid erkent de verantwoordelijkheid 
van corporaties en treedt vooralsnog op als proces
begeleider. Er komt meer zelfregulering via een ak
koord volkshuisvesting, afspraken met corporaties 
over inspanningen en prestaties, professionalise
ring binnen de volkshuisvestingssector en herover
weging van bestaande regelgeving. Op landelijk ni
veau kunnen met de corporatiekoepels afspraken 
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worden gemaakt over investeringen, huurbeleid, 
hun rol bij het versterken van de sociale infrastruc
tuur in wijken en buurten, en over aanwending van 
algemene reserves. 

2.2.20 De corporaties zijn er mede om bij te dra
gen aan een goed woonklimaat, aan een veilige 
woon- en leefomgeving waarin mensen zich thuis 
kunnen voelen, aan het vergroten van de verant
woordelijkheid van huurders (o.a. via het bevorde
ren van kleinschalig zelfbeheer en casco-aankopen) 
en aan de bestrijding van sociale achterstanden. 
Daartoe werken zij samen met de overheid, wijk
en buurtwerk, politie, eigenaren van andere wonin
gen en gebouwen en bedrijven. 

In de agrarische sector 
• 40 
2.2.21 Op het gebied van ontwikkeling in de rich
ting van een veilige, concurrerende en duurzame 
land-en tuinbouw krijgt het regionale niveau een 
grotere sturende rol. De rijksoverheid stelt de ka
ders op binnen welke de regio's zoeken naar oplos
singen met draagvlak in de sector en in de samenle
ving. Deze lijn krijgt een bestuurlijke pendant in lo
kale of regionale samenwerkingsverbanden van ge
meenten, provincie, milieuorganisaties, waterschap
pen en landbouworganisaties, dan wel dóor inscha
keling van regionale milieu coöperaties. Zo kunnen 
boeren en tuinders via samenwerking in regionale 
verbanden en met ondersteuning van vakspecialis
ten werken aan de realisering van gestelde mi
lieunormen, langs een door de betrokken regionale 
organisaties te bepalen weg. De overheid voorziet 
in onafhankelijk toezicht, faciliteert het instrumen
tarium en stimuleert door bijvoorbeeld innovatie
subsidies. Zelfregulering wordt bevorderd bij het 
milieubeheer (duurzaamheid), bij de herstructure
ringsprocessen in de glastuinbouw en de intensieve 
veehouderij en bij onderhoud en versterking van de 
groene omgeving. Bij milieuregelgeving dient ten 
opzichte van de gangbare middelvoorschriften 
meer gewicht te worden toegekend aan doelvoor
schriften. 

2.3. De publieke ruimte 
• 41 
2.3.1 De publieke ruimte omvat de openbare weg, 
de pleinen en de openbare natuur, de vormgeving 
en aankleding daarvan in architectuur, stadsinrich
ting en reclame- en meningsuitingen, het gebruik 
daarvan voor en het oproepen tot deelname aan 
openbare manifestaties, evenementen, kerkdien
sten en uitingen van andere godsdiensten. Levens
beschouwelijke activiteiten en religieuze uitingen 
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zijn immers een wezenlijk element van de samenle
ving en verdienen daarmee een plaats in de publie
ke ruimte. Publiek is ook de ruimte die gecreëerd 
wordt door omroep, pers en Internet. De publieke 
ruimte heeft dus een materiële en een immateriële 
dimensie. Deze openbare ruimte dient niet een vrij 
jachtterrein te zijn voor vandalen, criminelen ofhet 
grote geld, maar een veilige ontmoetingsplek voor 
burgers, hun gemeenschappen en hun opvattingen 
en idealen, voor nutsvoorzieningen en bedrijven, 
alsmede voor het democratische publieke debat. 

2.3.2 Vandalisme, vervuiling, onveilige straten, 
coffeeshops of uitdagende reclame belemmeren de 
toegankelijkheid van de openbare ruimte voor de 
burger in het algemeen en vooral voor ouderen, 
vrouwen en kinderen. Dat moet worden terugge
drongen. Het is de taak van de overheid dat de pu
blieke ruimte een veilige en voor ieder toegankelij
ke openbare sfeer blijft, waarin ieder gerespecteerd 
wordt. Via wettelijke normstelling dienen openbare 
manifestaties en evenementen aan menselijke waar
digheid te kunnen worden getoetst. 

2.3.3 Mensonterende uitingen in de publieke 
ruimte moeten worden tegengegaan. De beoorde
ling van openbare reclame-uitingen geschiedt door 
de reclamecode-commissie, die een wettelijke basis 
dient te krijgen. In haar samenstelling moet zij de 
pluriformiteit van de samenleving weerspiegelen. 
Voor Internet wordt een nieuw concept ontwikkeld 
voor het kunnen handhaven van regels, zodat de 
menswaardigheid ook niet via nieuwe media onge
straft aangetast kan worden. 

2.3.4 Ook de burgers en hun organisaties zelf dra
gen een verantwoordelijkheid voor hun publieke 
optreden. Zelfregulering, private financiering van 
publieke voorzieningen, cultivering van een ge
meenschappelijk rechtsbewustzijn en inzet voor de 
openbare veiligheid, een gemeenschappelijk cul
tuurbesef en een duurzaam consumptiepatroon 
brengen deze verantwoordelijkheid tot uitdruk
king. Ieder die de publieke ruimte betreedt mag 
daarop worden aangesproken. 

• 42 
2.4. Een waarborgende en slagvaardige overheid 
2.4.1 Door sociaal-economische ontwikkelingen, 
culturele internationalisering, verschuivende waar
den en normen, internet, individualisering en Euro
pese integratie, veranderen de rol en taak van de 
overheid. Dat vraagt een nieuwe visie. Ruimte voor 
samenleven, ontplooiing en menselijke maat vra
gen een overheid die met gezag effectief kan optre-
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den waar dit wezenlijk is voor het functioneren van 
mensen, gemeenschappen en de maatschappij. Be
leid dat in publiek-private samenwerking tot stand 
komt, is doorgaans doeltreffender, meer aanvaard, 
flexibeler en vaak ook goedkoper dan beleid waar 
ambtelijke diensten zich mee moeten belasten. De 
verantwoordelijkheid voor invulling, organisatie, 
uitvoering en handhaving van publieke belangen 
dient zoveel mogelijk bij de directbetrokkenen te 
worden gelegd. 

Een slagvaardige overheid 
2.4.2 Het primaat van de samenleving vraagt een 
overheid die tijdig beslissingen neemt. Burgers 
moeten vertrouwen kunnen hebben in de overheid, 
in de bestuurlijke integriteit van politieke en ambte
lijke bestuurders, in democratische procedures en 
instituties, in rechtszekerheid en kwaliteit van resul
taten. Het publieke ambt verdient herwaardering 
als dienst aan burgers en samenleving. De doorge
schoten politieke en ambtelijke (rol)opvattingen 
over een "ondernemende overheid", ontleend aan 
het bedrijfsleven, passen daar niet bij. 

2.4.3 Wanneer de overheid taken op afstand zet 
door externe verzelfstandiging (zelfstandige be
stuursorganen) of interne verzelfstandiging (agent
schappen), dient zij duidelijk te zijn over doelstel
lingen en werkwijze. Voorts moeten de ministeriële 
bevoegdheden op het gebied van toezicht goed gere
geld zijn, mede gezien de verantwoording in de 
richting van het parlement. Gezien het belang van 
integriteit in de publieke sector dient de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid te worden betracht bij 
combinaties van publieke en private taken. 

2.4.4 Openbare nutsvoorzieningen, zoals drinkwa
terbedrijven, kabeltelevisiebedrijven, elektrici
teitsmaatschappijen en openbaar vervoerbedrijven 
moeten eerst en vooral het algemeen belang die
nen. Daarom mogen privatisering en uitbesteding 
alleen geschieden binnen de randvoorwaarden van 
bereikbaarheid, inbreng van betrokkenen, mogelijk
heid van inschakeling van maatschappelijke organi
saties en prijsstelling. Zo nodig krijgen de kwaliteit 
van de publieke taakuitoefening en gelijke toegan
kelijkheid voor het publiek hogere prioriteit dan fi
nancieel-economische overwegingen. De overheid 
draagt zorg voor de instelling van adviesorganen 
van consumenten bij openbare nutsbedrijven zodat 
deze regelmatig gehoord worden. De overheid ga
randeert dat besluitvorming transparant is en dat 
niet-wenselijke cumulaties van bevoegdheden wor
den voorkomen. De coöperatieve rechtsvorm biedt 
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de gebruikers de mogelijkheid invloed uit te oefe~ 
nen op het beleid van deze voorzieningen. 

2.4.5 De problematiek van effectieve besluitvor
ming in relatie tot doeltreffende rechtsbescherming 
komt tot uitdrukking in de groei van het bestuurs
recht. Bij gebrek aan politieke overeenstemming 
wordt de beslissing nu te vaak gezocht in proce
dures, inspraak, rechtsbescherming en beroepsmo~ 
gelijkheden. Vaststaat dat de overheid zich voor al~ 
les wat zij doet verantwoordt, ook tegenover de 
rechter. Betere besluitvormingsprocessen, concen
tratie van beslissingsmomenten en rechterlijke toet~ 
sing dienen een snellere besluitvorming mogelijk te 
maken dan nu. 

2.4.6 Bij de adviesorganen van de overheid wordt 
de strikte scheiding tussen onafhankelijke deskun
digen en belangen behartigende vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties gerelativeerd. Er 
komt gestructureerd overleg met deze organisaties. 
Adviesorganen kunnen ook worden benut voor 
contacten met georganiseerde maatschappelijke 
verbanden. 

• 43 
De bestuurslagen van de overheid 
2.4.7 Na alle onduidelijkheid die de afgelopen ja
ren is ontstaan over de bestuurlijke organisatie, in 
het bijzonder over de stadsprovincies, dient de her
kenbaarheid van de overheidsorganisatie voor de 
burger voorop te worden gesteld. Het CDA gaat uit 
van een organisatie van drie bestuurslagen: rijk, 
provincie en gemeente. Daarbinnen moet differen~ 
tiatie in de toewijzing van taken en bevoegdheden 
mogelijk zijn. Daarbij wordt ook in financiële zin 
rekening gehouden met de bijzondere positie en 
protilematiek van grote steden. Naast de bijzondere 
voorziening voor de regio Rotterdam als stadspro~ 
vincie kunnen, afhankelijk van omstandigheden en 
wensen vanuit de betrokken gebieden, ook bijzon~ 
de re voorzieningen worden getroffen voor de re
gio's Amsterdam en Haaglanden. 

2.4.8 Stedelijke gebieden zijn (multi)culturele en 
economische motoren van vernieuwing. Om de 
identiteit, vitaliteit en kracht van de steden te ver
sterken worden meer rijkstaken en bevoegdheden 
overgedragen en wordt zoveel mogelijk ruimte aan 
steden zelf gelaten om eigen keuzes te kunnen ma
ken. 'Geoormerkte' gelden worden daarom zoveel 
mogelijk vermeden. 

2.4.9 De schaal van gemeenten wordt zoveel mo~ 
gelijk afgestemd op de menselijke maat. Een andere 
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visie is nodig op de plaats en taak van gemeenten 
en de positie van wijk en buurt daarbinnen, de ge
meentelijke herindeling, de intergemeentelijke sa
menwerking en de rol van de provincie. De organi~ 
satie en inrichting van de overheid moet zodanig 
zijn, dat deze de burger houvast bieden en greep 
verschaffen op de vragen en problemen waar de ge
meenschap en samenleving mee geconfronteerd 
worden. 

2.4.10 Het CDA hecht aan een door de Kroon be~ 
noemde burgemeester en commissaris van de Ko~ 
ningin. 

2.4.11 De legitimiteit van het overheidsbestuur 
wordt vergroot door een herkenbare overheid, 
vooral op plaatselijk niveau, met meer armslag en 
een duidelijke eigen verantwoordelijkheid. Decen
tralisatie en een duidelijke omschrijving van de ta
ken, waarmee de verschillende overheidslagen zijn 
belast, zijn in dat kader van groot belang. Ingeval 
van decentralisatie van rijkstaken naar provincies 
of gemeenten stelt het Rijk voor de vervulling van 
de betreffende taak voldoende middelen ter be
schikking. Decentralisatie is niet verenigbaar met 
gedetailleerde regelgeving van Rijkswege . 

2.4.12 Zeker op lokaal niveau zijn met name bij 
de bestrijding van armoede en isolement sterke sa
menwerkingsformules nodig, zoals verbanden van 
vrijwilligers, kerken, burgergroepen en onderne
mingen die zich inzetten voor sociale samenhang. 

2.4.13 Maatschappelijke en economische proces~ 
sen, zoals woningmarkt, arbeidsmarkt, bedrijfsves
tigingen, verkeer en vervoer, bewegen zich op een 
bovengemeentelijke schaal en komen vaak niet 
overeen met de schaal van provincies. Dat vraagt 
intergemeentelijke samenwerking op basis van de 
aangescherpte Wet gemeenschappelijke regelingen 
van 1 juli 1994. Deze wet biedt voldoende mogelijk
heden voor de democratische legitimatie van een 
regionale autoriteit. De functie van de provincie 
ten aanzien van het slechten van geschillen tussen 
gemeenten onderling wordt versterkt. In de interge
meentelijke samenwerking wordt zo nodig bij 
meerderheid besloten. Samenwerking tussen ge~ 
meenten moet onder meer worden gefaciliteerd via 
toereikende regelgeving. 

2.4.14 Gemeentelijke herindeling zal alleen nog 
plaatsvinden als er sprake is van een evidente nood~ 
zaak en na overleg met de betrokken burgers. Bij 
nieuwe voorstellen dienen sociale cohesie en de 
menselijke maat veel zwaarder te wegen. De om~ 
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vang en de taken van de gemeente moeten aanslui
ten bij bestaande gemeenschappen en niet anders
om. Naast doelmatigheid en bestuurskracht vor
men ook de maatschappelijke kosten van groot
schaligheid leidraad voor de besluitvorming. 

2.4.15 In gemeenten waar voor de burger herken
bare gemeenschappen bestaan, zoals dorpen en wij
ken, wordt bestuurlijke decentralisatie naar dorps
en wijkraden bevorderd. Lokaal bestuur wordt on
dersteund door ter beschikkingstelling van wijkge
bonden budgetten. Door het benutten van deze en 
andere mogelijkheden, zoals versterking van de rol 
van het particulier initiatief en uitbreiding van de 
bevoegdheden van wijk- en dorpsraden, kunnen de 
gevolgen van inmiddels tot stand gebrachte ge
meentelijke herindelingen worden verzacht. 

2.4.16 De integrerende en harmoniserende rol 
van provincies wordt versterkt door heldere afbake
ning van bevoegdheden tussen de bestuurslagen 
enerzijds en overdracht van taken en bevoegdheden 
van rijksoverheid naar provincie anderzijds. De 
provincie is het eerst aangewezen orgaan om toe
zicht te houden op gemeentelijke en regionale sa
menwerking. 

2.4.17 In een integrerend Europa worden de mo
gelijkheden en het belang van grensoverschrijdende 
regio's groter. Daarom is een interregionaal beleid 
op cultureel, sociaal, economisch, ecologisch en in
frastructureel terrein noodzakelijk. Dit vergt een fa
cilitering van deze bestuurlijke samenwerking. 

• 44 
Overheid en ICT 
2.4.18 Informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) leidt tot veranderingen in de betrekkingen 
tussen overheid en burger. Juist vanwege het dyna
mische en internationale karakter van ICT dient 
een belangrijke rol te worden toegekend aan de mo
gelijkheden van zelfregulering en het aanpakken 
van problemen zo dicht mogelijk bij de veroorza
ker. Bij onvoldoende zelfregulering is overheidsop
treden noodzakelijk. 

2.4.19 Er komen onderwijsprogramma's die laten 
zien hoe de informatietechnologie het functioneren 
van bijvoorbeeld de school, de buurt, de sport\-°ere
niging, de ouderenzorg kan ondersteunen. De over
heid draagt ertoe bij dat ieder mens zijn ofhaar ta
lenten in die nieuwe maatschappelijke context kan 
benutten. Dat kan door het wegnemen van belem
meringen, het waarborgen van toegankelijkheid, 
het bevorderen van pluriformiteit door mededin-
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ging in een open informatiemarkt en het bieden 
van faciliteiten voor ontplooiing. 

2.4.20 De overheid dient zelf verder mee te doen 
aan Internet en ervoor te zorgen dat mensen ook 
werkelijk toegang kunnen krijgen tot de nieuwe in
formatiekanalen. Informatieverstrekking wordt toe
gankelijker gemaakt via een vrij te raadplegen loket 
op Internet, waar alle overheidsinformatie te ver
krijgen is. 

2.4.21 Meer dan nu zullen de verschillende beleid
sterreinen moeten inspelen op de gevolgen van de 
ICT. Dit geldt met name op terreinen zoals belas
tingen, sociale zekerheid, bescherming van de open
bare orde, zoals kansspelen en de mogelijkheden 
van telewerken. Dit laatste komt de economische 
ontwikkeling van achtergebleven gebieden en secto
ren ten goede. Bij alle ontwikkelingen moet recht 
worden gedaan aan de privacy van mensen: open
heid van doelstellingen, verantwoordelijkheid van 
informatieverwerkers voor heldere normen bij het 
verwerken van persoonsgegevens zijn nodig. 

2.4.22 Nederland bevordert dat in internationaal 
verband een regel gevend kader tot stand komt met 
betrekking tot de ontwikkeling van electronische 
handel (veiligheid van de verstuurde informatie, di
gitale handtekening, electronische betaling). Daar
onder valt ook de bescherming van de intellectuele 
eigendom op internet. 

• 45 
2.5. Overheid en kiezer 

2.5.1 Een democratische overheid moet het heb
ben van de betrokkenheid van burgers, van levens
krachtige politieke partijen, van versterking van de 
rol van vertegenwoordigende organen en van ver
sterking van de band tussen kiezer en gekozene. 
Binnen het systeem van de representatieve demo
cratie wordt de democratische cultuur versterkt. 
Dat vraagt politici en bestuurders die bereid zijn 
het debat over politieke waarden en oriëntaties aan 
te gaan, open te staan voor inbreng van burgers en 
hun organisaties en bereid te zijn verantwoording 
af te leggen aan en in contact te blijven met dege
nen die hen afvaardigden. Nieuwe informatie- en 
communicatietechnologie kan de dialoog tussen 
kiezer en gekozene ten goede komen. Dit is te ver
kiezen boven het referendum, dat vanuit het ge
zichtspunt van de representatieve democratie en 
een geïntegreerde afweging van belangen een onge
schikt instrument is. 
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2.5.2 Een belangrijke functie van politieke partijen 
is afweging en integratie van onderscheiden belan
gen vanuit een normatieve oriëntatie. Deze is de 
laatste jaren door diverse ontwikkelingen onder 
druk komen te staan. Dat is een voor de democra
tie ongewenste ontwikkeling. Politieke partijen, ac
tie- en belangengroepen en lobby dienen weder
zijds weer aansluiting te vinden. De overheid steunt 
een betere facilitering van de activiteiten van poli
tieke partijen en daaraan gelieerde organisaties en 
instituten. Partijen dienen in staat te zijn om met 
behulp van moderne informatie- en communicatie
technologie met hun leden en kiezers te communi
ceren over beleidsvraagstukken. De zendtijd van 
politieke partijen wordt met bijbehorende midde
len uitgebreid tot de regionale omroep. In het on
derwijs verdient het aanbeveling meer aandacht te 
besteden aan de plurale democratie en de rol van 
van de politiek bij de afweging van belangen. 

2.5.3 De Nederlandse regering zet zich, ter invul
ling van artikel 138a van het Verdrag van Maas
tricht, in voor een Europese versterking van de 
ontplooiingsmogelijkheden van Europese politieke 
partijen. 

• 46 
2.6. Deel van een groter geheel 

2.6.1 Het CDA wil een overheid die de wezensken
merken van de Nederlandse identiteit beschermt en 
uitdraagt in internationale verhoudingen. Die iden
titeit is gestempeld door geloof en levensbeschou
wing, vrijheidszin, gelijkberechtiging en verdraag
zaamheid ten opzichte van minderheden, openheid 
voor impulsen van over de grens en een sterke in
ternationale oriëntatie. De uiterlijke kenmerken 
van deze identiteit, zoals de rechtsstaat en het res
pect voor de mensenrechten, de democratie, de 
constitutionele monarchie, ondernemerschap, de 
sociale markteconomie, de ruimte voor een pluri
form particulier initiatief, de Nederlandse en Friese 
taal, de cultuur, verdienen bijzondere aandacht in 
het buitenlands beleid. Nederland maakt deel uit 
van een Europa dat steeds sterker in Oostelijke rich
ting opengaat, maar het blijft aan de andere kant 
een brugfunctie vervullen naar andere continenten. 

2.6.2 Mensen en gemeenschappen ondergaan de 
invloed van internationale ontwikkelingen, zoals 
snellere communicatie, de globalisering van de eco
nomie, onvoorspelbaarheid van politieke ontwikke
lingen in de wereld, toenemende mobiliteit van 
mensen en ideëen, de talloze vormen van betrok
kenheid van burgers bij gebeurtenissen in andere 

273 

landen. Het buitenlands beleid komt voor de vol
gende centrale opgaven te staan: het opkomen voor 
de politieke, culturele, economische en veiligheids
belangen van de Nederlandse samenleving; het bij
dragen aan een rechtvaardige internationale orde
ning en versterking van internationale instellingen 
en organisaties; versterking en uitbouw van de Eu
ropese integratie; het bestrijden van armoede en on
derontwikkeling. 

2.6.3 Een slagvaardig buitenlands beleid houdt re
kening met de samenhang van de relevante invals
hoeken. De coördinerende rol van de minister van 
Buitenlandse Zaken in het geheel van externe be
trekkingen wordt verder versterkt. De Europese 
eenwording is een dimensie van het hele Neder
landse overheidsbeleid geworden. De bevoegdheid 
van de minister-president om knopen door te hak
ken op het gebied van Europese vraagstukken 
wordt versterkt. De minister-president zal voor 
deze taak rechtstreeks moeten kunnen steunen op 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, zonder hier
bij tekort te doen aan de coördinerende werkzaam
heden van de minister van Buitenlandse Zaken. De 
solidariteit met ontwikkelingslanden verdient een 
herkenbare plaats binnen dat departement. Daar
om blijft een aparte minister voor Ontwikkelingssa
menwerking noodzakelijk, waarbij wat zijn ofhaar 
taakstelling betreft recht wordt gedaan aan het sa
menhangend karakter van een modern buitenlands 
beleid. 

• 47 
Vluchtelingen en het immigratie- en asielbeleid 
2.6.4 Nederland dient, met inachtneming van de 
betreffende internationale verdragen, een rechtvaar
dig en humaan beleid te voeren voor slachtoffers 
van schending van fundamentele mensenrechten 
die in de eigen regio niet opgevangen kunnen wor
den. Voor een gemeenschappelijk vluchtelingen-, 
immigratie- en asielbeleid van de Europese Unie 
dat daar blijk van geeft, zet Nederland zich met 
kracht in. Het beleid is op de eerste plaats gericht 
op het vinden van structurele oplossingen. Ontwik
kelingssamenwerking, mensenrechtenbeleid en vei
ligheidsbeleid dragen bij aan het vinden van derge
lijke structurele oplossingen. De veiligheid en de 
persoonlijke integriteit van vrouwelijke vluchtelin
gen en de situatie van alleenstaande minderjarige 
asielzoekers en kinderen in de asielzoekerscentra 
vragen daarbij bijzondere aandacht. In Europees 
verband wordt naar oplossingen gezocht voor de 
hereniging van gezinnen, waarvan de leden in ver
schillende lidstaten terecht zijn gekomen. Goede 
toerusting is nodig, met name van ambassades in 
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probleemgebieden, ten behoeve van het opstellen 
van ambtsberichten. Daarbij wordt ook onafhanke
lijke expertise ingeschakeld. 

2.6.5 Vluchtelingen worden zoveel mogelijk in de 
eigen regio opgevangen. Waar dat niet mogelijk is 
en waar zij zich aan de Nederlandse grens melden, 
worden asielaanvragen rechtvaardig, zorgvuldig en 
snel behandeld. Het gaat immers niet om quota, 
maar om mensen in nood. In principe moet iedere 
aanvrager binnen zes maanden helderheid hebben 
ten aanzien van toelating dan wel afwijzing. Daar
toe moet de personele inzet verhoogd worden. Om
dat het om mensenlevens gaat, brengt dit principe 
met zich mee dat de kwaliteit van het nader gehoor 
van zeer hoog niveau moet zijn. Mensen van wie 
onmiddellijk duidelijk is dat zij vervolgd zijn van
wege ras of overtuiging krijgen zo snel mogelijk 
kansen om in een specifieke vluchtelingen status in 
Nederland te beginnen aan de opbouw van een be
staan. De aanvrager moet gedurende de hele proce
dure gebruik kunnen maken van een onafhankelij
ke tolk en een deskundige begeleider. Hij of zij 
heeft recht op goede voorlichting over de procedu
re en de gevolgen die verschillende mogelijke uit
komsten met zich mee kunnen brengen. Het aan
gaan van hoger beroep geeft niet automatisch recht 
op verlenging van het voorlopig verblijf in Neder
land. 

2.6.6 Waar de politieke en mensenrechtensituatie 
dat toelaat, moet terugkeer van mensen met een 
voorlopige vergunning tot verblijf uitgangspunt 
zijn. Projecten in de betrokken regio kunnen daar
bij uitkomst brengen. Asielzoekers wier verzoek 
niet kennelijk ongegrond is, kunnen arbeid verrich
ten zonder dat dit automatisch leidt tot inburge
ring. (Wat betreft de inburgering van migranten, 
zie paragraaf 1.11) 

2.6.7 Nederland zal streven naar uniforme criteria 
binnen de EU inzake verblijfsbeëindiging en terug
zending en bovendien naar een situatie waarbij elke 
EU-lidstaat naar evenredigheid een aantal asielzoe
kers opneemt. De behandeling van mensen, wier 
asielaanvragen zijn afgewezen, wordt gekenmerkt 
door zorgvuldigheid en het voorkomen van illegali
teit. Nederland zal meer werk maken van doormi
gratie van afgewezen asielzoekers, die buiten hun 
schuld niet kunnen terugkeren naar het land van 
herkomst. De beleidslijn wordt onverkort gehand
haafd dat een asielzoeker op het moment dat hij of 
zij niet verwijtbaar onverwijderbaar blijkt, in zijn of 
haar huisvesting kan blijven. De ministers van Bui
tenlandse Zaken en Justitie spannen zich gezamen-
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lijk met kracht in om regeringen, die niet willen 
meewerken om asielzoekers uit hun land terug te 
nemen, onder druk te zetten. 

• 48 
2.7. Nieuwe samenleving, nieuwe overheid, in Euro
pa ... 
2.7.1 Internationale ontwikkelingen op het gebied 
van veiligheid, de globaliseren de economie, de in
formatierevolutie en het milieu vragen om een ef
fectievere Europese Unie. De Europese Unie is on
misbaar geworden voor de internationale stabiliteit 
en de ontwikkeling en ontplooiing van de Europese 
samenleving en economie. In een Europa waar de 
grotere lidstaten zich sterker nationaal profileren, is 
de Europese Unie onmisbaar geworden voor de 
ontwikkeling en ontplooiing van de Nederlandse 
samenleving en economie. Het dienen van de bur
ger moet het hoofddoel zijn van de Europese inte
gratie. De Unie zal slagvaardig, democratisch, in
zichtelijk en sociaal moeten zijn en ook zelfbeant
woorden aan eisen van de rechtsstaat. De institutio
nele structuur moet beter worden afgestemd op ver
schillende tempo's van ontwikkeling in de Europe
se eenwording. Het Nederlands blijft één van de 
officiële werktalen binnen de Europese Unie. 

2.7.2 De Europese integratie moet het, naast de ge
meenschappelijke markt, de komende jaren met 
name hebben van een Europese civiele samenleving 
die recht doet aan de sociale verantwoordelijkheid 
van burgers en de beleving van waarden. Dat is de 
grondslag voor een Europees wij-gevoel. Daarom 
dient de Europese Unie de pluriformiteit van de Eu
ropese samenlevingen te beschermen en de ontwik
kelingskansen voor het maatschappelijk midden
veld op Europees niveau te ondersteunen. Het ei
gen karakter van sectoren als cultuur, onderwijs, 
media en religie verdient bescherming tegenover de 
economische overwegingen die gelden binnen de 
gemeenschappelijke markt. 

2.7.3 Versterking van het democratisch karakter 
van de Europese Unie is noodzakelijk omwille van 
het draagvlak en de betrokkenheid van de burgers 
bij Europa. Gemeenschappelijke Europese verant
woordelijkheid houdt uitbreiding in van de be
voegdheden van het Europese Parlement. Ophef
fing van het democratisch tekort is voorwaarde 
voor toepassing van besluitvorming bij meerder
heid. Het aantal besluitvormingsprocedures wordt 
beperkt. Europese regelgeving moet helder zijn, 
ook alom de kansen op fraude en misbruik te ver
kleinen. Een eerste stap is openbaarheid over be
raadslaging en besluitvormin& in de Raad. Het 
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CDA steunt een ontwikkeling waarbij de Europese 
Commissie meer gaat functioneren als regering op 
Unie-niveau waarbij de leden van de Commissie 
ook individueel politiek verantwoordelijk zijn. 

• 49 
2.8. ... maar ook wereldwijd 
2.8.1 Het is vooral het groeiende economisch ver
keer dat zijn stempel drukt op de internationale 
verhoudingen. Een vergelijkbaar sterke internatio
nale politieke samenwerking houdt daarmee geen 
gelijke tred. Het ontbreekt de internationale organi
saties aan kracht en de regeringen voorshands aan' 
politieke wil. Die trend moet worden omgebogen. 
Gelukkig zijn burgers en hun organisaties zich 
steeds meer bewust van de noodzaak van interna
tionale samenwerking in verbanden als kerken, vak
bonden en werkgeversorganisaties, mensenrechte
norganisaties, vrouwenorganisaties, hulpinstellin
gen, milieubewegingen, vluchtelingenorganisaties. 
Groei en uitbouw van een Europese en een mondia
le civil society is daarom van groot belang. 

2.8.2 De regering bevordert en ondersteunt, ook 
in het verband van de Europese Unie, een cultuur 
van betrokkenheid over grenzen heen in de vorm 
van activiteiten van internationaal optredende 
maatschappelijke organisaties. In de relevante inter
nationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en 
de daaraan verbonden organisaties of de Organisa
tie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, 
moet meer geïnstitutionaliseerde ruimte worden 
geboden voor de inbreng van dergelijke non-gou
vernementele organisaties. 

2.8.3 Het CDA steunt de bereidheid van de we
reldgodsdiensten tot dialoog en hecht grote waarde 
aan de inzichten die te danken zijn aan de oecume
ne, zoals op het terrein van vrede, gerechtigheid en 
integriteit van de schepping en van verzoening. Het 
is een teken van een doorbraak van het bewustzijn 
dat mensen en culturen delen in een gemeenschap
pelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
grote vragen van de wereld. Zo kan een mondiaal 
draagvlak ontstaan voor een cultuur van respect 
voor de mensenrechten en voor de integriteit van 
de schepping en voor de waarde van cultuur en le
vensbeschouwing. 

2.8.4 Bedrijfsinvesteringen in andere landen heb
ben niet alleen economische waarde, maar zijn ook 
een mogelijkheid om eigen visies en opvattingen 
over de rol van de onderneming, de sociaal-econo
mische ordening, de omgang met het milieu en de 
mensenrechten gestalte te geven. Nederland steunt 
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en bevordert het hanteren van gedragscodes door 
ondernemingen en het afsluiten van convenanten 
tussen vakbonden, milieu- en mensenrechtenorga
nisaties en multinationale ondernemingen over het 
respecteren van sociale, ecologische en mensenrech
tennormen door bedrijven in andere landen. Bij
zondere aandacht verdient het tegengaan van kin
derarbeid. 
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3. Voorrang voor veiligheid 
• 50 
Het probleem van de huidige onveiligheid zit diep. 
Het recht is in de samenleving omstreden. Onder 
meer door het wegvallen van consensus over waar
den en normen die aan het recht ten grondslag lig
gen. Dat raakt ook de zekerheden, die in een rechts
staat door de overheid gegarandeerd en door de sa
menleving gedragen behoren te worden. Gelukkig 
leidt de betere toerusting van politie en justitie, 
waar een reeks van kabinetten aan heeft gewerkt, 
tot eerste resultaten. Voor tevredenheid is geen re
den. De criminaliteit neemt nog steeds toe op 
plaatsen waar de burger zich voorheen veilig voel
de: door snelle inbraken in huis, onveilige parkeer
plaatsen langs de grote snelwegen, drugsoverlast in 
de stads- en dorpskernen en stijgende jeugdcrimi
naliteit. De internationaal georganiseerde misdaad 
kan niet meer op nationaal niveau bestreden wor
den. Ontevredenheid bestaat ook over het aantal 
beschikbare agenten. 

Het justitieapparaat moet met moderne middelen 
toegerust worden. Het bouwen van cellen alleen is 
niet genoeg. Daarvoor zijn ook de komende jaren 
de nodige middelen noodzakelijk. Dat is niet alleen 
een kwestie van geld; ook de kwaliteit en snelheid 
van het werk moeten sterk verbeteren. Ontwikke
lingen op dat punt moeten veel sneller. Het CDA 
wil dat bereiken langs twee sporen: ten eerste een 
harde aanval op onveiligheid en ferme handhaving 
van de wetten, en ten tweede een versterking van 
het vermogen in de samenleving zelf om bij te dra
gen aan veiligheid. 

• 51 
3.1. Veiligheidsontwikkeling in de samenleving 

3.1.1 Misdaad is een breuk in de samenleving. 
Veel crimineel gedrag gaat erop terug dat mensen 
de aansluiting bij de samenleving hebben gemist. 
Bestraffing moet er dan ook op gericht zijn de da
der van een misdrijf te confronteren met ge gevol
gen van zijn of haar daden en diens relatie met de 
gemeenschap te herstellen. De in de laatste vijftien 
jaren gevolgde weg van een versterking van justitie 
en tegelijk meer toepassing van taakstraffen en her
stel van schade moet dan ook verder worden ge
volgd. Ook is meer nodig op het gebied van de pre
ventie en behandeling. Meer capaciteit in de ge
zondheidszorg en sociale zorg voor randgroepen 
moet in een directe, op de persoon gerichte aanpak 
het afglijden voorkomen van mensen die drugs ge-
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bruiken of in een gewelddadige subcultu ur zijn be
land. Daartoe worden meer middelen uitgetrokken 
voor de bouwen exploitatie van verslavingsklinie
ken . 

3.1.2 Veiligheid is meer dan de afwezigheid van 
criminaliteit. Echte veiligheid ontstaat in een sa
menleving waarin mensen op elkaar betrokken 
zijn. Het CDA wil dat de straat een echt publiek do
mein is, waar de burger zich veilig voelt, en geen 
niemandsland. Dit kan door veiligheid weer op te 
vatten als een gemeenschappelijke verantwoorde
lijkheid van de burger en zijn of haar gemeenschap
pen en de overheid. Gemeente, woningbouwvereni
ging, politie, winkeliers, scholen én bewoners moe
ten samenwerken aan een veilige leefomgeving. Ini
tiatieven in deze sfeer verdienen steun. Een inte
graal veiligheidsbeleid voor het gehele land bouwt 
op de sociale vernieuwing en het grote stedenbeleid 
voort door steun voor plaatselijke initiatieven. 
Nieuw te bouwen wijken en stadsvernieuwingswij
ken dienen een veiligheidstoets te ondergaan. 

3.1.3 Waar houvast ontbreekt in de jonge jaren, 
ligt een kiem voor jeugdcriminaliteit. Ook dat is re
den voor het gezins- en familiebeleid dat het CDA 
voorstaat. Familie en gezin zijn van wezenlijke bete
kenis voor besef van menselijke waardigheid en be
vordering van wederzijds respect. Gezinsbeleid en 
criminaliteitspreventie komen samen in een scherp 
toezicht van de overheid op de leerplicht en het te
gengaan van schoolverzuim en in een actief beleid 
om te voorkomen dat risico-jongeren worden mee
gezogen in criminele activiteiten. Instellingen die 
een samenbindende rol hebben, zoals scholen en 
buurt- en sportverenigingen, worden versterkt en 
ondersteund. 

3.2. Bestrijding van onveiligheid: de justitiële keten 
aaneengesmeed 
• 52 
3.2.1 De bestrijding van onveiligheid vraagt een 
niet-aflatende aandacht en inzet. Inmiddels worden 
goede resultaten geboekt met pogingen om de 
kloof tussen politie en justitie te dichten, zoals par
ketsecretarissen op de politiebureaus en lik-op
stuk-beleid. Deze ontwikkeling wordt met kracht 
voortgezet. Maar er is meer nodig. De aansturing 
van de politie wordt verbeterd, vooral om meer de
licten te kunnen oplossen. De lengte van proce
dures wordt zoveel mogelijk bekort. Het bewijs
rechtelijk instrumentarium om delinquenten te 
kunnen vervolgen wordt waar nodig uitgebreid, 
ook door gebruik van nieuwe technologie. Misdrij-
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ven behoren in de regel te worden gevolgd door on
middellijke veroordeling. De strafmaat voor het 
veroorzaken van verkeersongevallen met extreem 
hoge snelheden en/of onder invloed wordt ver
hoogd. Recidive wordt harder aangepakt. 

3.2.2 Voldoende capaciteit voor voorlopige hech
tenis is nodig om te voorkomen dat na 2000 nog 
heenzendingen plaatsvinden; zo nodig wordt dan 
het uitgangspunt "twee op één cel" toegepast. De 
mogelijkheden tot elektronisch huisarrest voor be
paalde groepen worden benut. Het automatisme 
van de vervroegde invrijheidsstelling wordt afge
schaft. In de verhouding tussen privacy en individu
ele rechtsbescherming van de verdachte enerzijds 
en bescherming van de samenleving anderzijds 
dient meer recht te worden gedaan aan de belangen 
van de samenleving, zeker wanneer de veiligheid 
van die samenleving in het geding is. Justitie krijgt 
de ruimte die nodig is voor een geloofwaardige 
praktijk van opsporing en vervolging. 

3.2.3 De justitiële keten zal steeds moeten worden 
ingesteld op de wijze waarop het criminaliteits- en 
veiligheidsprobleem zich in de maatschappij aan
dient. Voor georganiseerde criminaliteit is een an
dere aanpak nodig dan voor de bestrijding van 
jeugdbendes. De schaal van werken van de politie 
moet daarop zijn aangepast. 

3.2.4 Daar waar criminelen het contact met de sa
menleving systematisch vermijden en zich als een 
afgesloten groep organiseren, volstaat de traditione
le strafrechtelijke aanpak niet langer. Naast midde
len voor de opsporing zoals het direct afluisteren is 
adequate bestraffing nodig. Het Wetboek van Straf
recht moet de rechter meer ruimte geven om een 
passende straf op te leggen aan degenen die een 
sleutelrol vervullen in een misdadige organisatie, 
wanneer deze organisatie zeer ernstige of omvang
rijke misdrijven pleegt. Daarbij gaat het niet alleen 
om degenen die leiding geven aan misdadige orga
nisaties, maar ook degenen die deze financieren of 
er op grote schaal baat van trekken. 

3.2.5 Basispolitiezorg wordt in samenhang met 
het overige gemeentelijke beleid uitgeoefend waar
toe de betrokkenheid van de gemeenteraad op dit 
punt wordt vergroot. Nodig zijn een nieuw concept 
van surveillance en de inzet van goed gekwalifi
ceerd en aanzienlijk meer politiepersoneel. Het 
CDA vraagt daartoe om 7000 agenten extra. Daar
mee wordt bereikt dat maatschappelijk verstorend 
gedrag direct wordt gecorrigeerd. Daar hoort bij 
een goede interne controle en een vlotte behande-
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ling van klachten van burgers. Toenemende aan
dacht is nodig voor de veiligheid in landelijke gebie
den. Om de bereikbaarheid te verbeteren komt er 
per gemeente tenminste één politiepost. De aanrij
tijden worden drastisch verkort. 

3.2.6 Van belang in deze benadering is ook inten
sieve preventie. Waar mogelijk dienen maatschap
pelijke conflictsituaties door verzoening te worden 
opgelost teneinde de intrede in de justitiële keten te 
voorkomen. Daarvoor is een samenleving nodig die 
geschillen dempt en tijdig opvangt, een samenle
ving met een sociaal beleid en met betekenisvolle 
maatschappelijke organisaties, een samenleving die 
waarde toekent aan overleg in plaats van het op
kloppen van een "c1aimcultuur". Normschendin
gen kunnen sneller worden gecorrigeerd, wanneer 
de samenleving intensievere politiezorg onder
steunt. Essentieel als element van de preventie zijn 
ook de zorg voor de kwaliteit van de openbare 
ruimte en het snel herstellen van vernielingen daar
in. Dit in combinatie met minder schotten tussen 
de diensten die zich met jonge criminelen bezig
houden. 

3.2.7 Voor een grotere schaal is reden in geval van 
specifieke deskundigheid. Op nationaal niveau 
wordt geloofwaardige aansturing mogelijk gemaakt 
van de verschillende korpsen op terreinen waar al
leen nationale samenwerking oplossingen biedt. 
Versterking is nodig van de recherche-functie op 
het gebied van zedendelicten bij kinderen. Geweld 
binnen het gezin moet worden onderkend en be
spreekbaar worden gemaakt. Het opzetten van een 
goed preventiebeleid is dringend noodzakelijk. De 
kinder- en zedenpolitie wordt als functie hersteld 
op het niveau van de politieregio's, evenals verster
king en specifieke deskundigheid van politie en re
cherche terzake van bestrijding van seksueel geweld 
en misbruik van vrouwen. 

3.2.8 Het CDA wil af van de gedoogcultuur. Noch 
in het strafrecht, noch in het bestuursrecht hoort 
gedogen thuis. Gedogen is slechts toelaatbaar als in 
een weloverwogen aanpak stap voor stap wordt toe
gewerkt naar een betere handhaving van normen. 

3.2.9 Versterking is nodig van de doeltreffend
heid, snelheid van werken, kwaliteit en integriteit 
van de rechterlijke macht en de rechterlijke organi
satie. Bij zware normovertredingen mag het uitspe
len van vormfouten niet langer tot uitholling en on
geloofwaardigheid van het gezag leiden. Daarom 
moet er een wettelijke mogelijkheid tot herstel van 
vormfouten komen. Er moet meer samenhang ko-
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men in de rechtspraak tussen en binnen rechterlij
ke colleges. Via extra financiële middelen, moderni
sering van het personeelsbeleid en goede logistieke 
toerusting wordt gewerkt aan kwaliteitsverhoging. 
De procesduur wordt genormeerd. Omdat daarbij 
aan zorgvuldigheid en kwaliteit geen afbreuk mag 
worden gedaan, worden extra middelen uitgetrok
ken voor versterking van de rechterlijke macht. Er 
komt zo snel mogelijk een afdoende wettelijk rege
ling van het gebruik van kroongetuigen in strafpro
cessen. 

3.3. Leven zonder verslaving 
• 53 
3.3.1 Gokken, drugsgebruik en alcohol gaan ge
paard met verslavingsverschijnselen die de menselij
ke waardigheid aantasten. Daarom mogen deze ver
schijnselen de samenleving niet onverschillig laten. 
Veel hangt ook hier af van het maatschappelijk kli
maat en de publieke moraal, die burgers en politici 
er op na houden. Er moet een einde komen aan ver
warrende signalen die jongeren op dit moment 
vaak bereiken, als zouden drugs enerzijds bespreek
baar en bovendien gemakkelijk verkrijgbaar moe
ten zijn, terwijl ze aan de andere kant officieel onge
oorloofd worden verklaard. Verslaving aan alcohol 
en nicotine wordt bestreden door een strikte leef
tijdsgrens van 16 jaar bij de verkoop, beperking van 
de verkooppunten en het uitbreiden van voorlich
tingscampagnes. Het CDA wil dat alle kinderen in 
de hoogste klassen van de basisschool voorlichting 
krijgen over de schadelijke effecten van roken, alco
hol en drugs. De overheid ontmoedigt het gebruik 
van bestaande verslavingsmiddelen zoveel mogelijk 
en gaat de inburgering van nieuwe roesmiddelen 
met kracht tegen. Onderzoek naar oorzaken van 
verslaving en de bestrijding ervan blijven nodig. 

3.3.2 Intensieve preventie vraagt om samenwer
king tussen de politie, de GGD, de Consultatie
bureaus voor Alcohol en Drugs, de overheid, ou
ders en jongeren zelf. De preventie moet gericht 
zijn op softdrugs, harddrugs en ecodrugs, maar ook 
op alcohol en sigaretten. Voorlichting begint al op 
de basisschool. Door effectievere inzet van leer
plichtambtenaren, het aanstellen van veiligheids
consulenten en het versterken van het toezicht op 
scholen en in uitgaansgelegenheden wordt ook de 
ambulante handel in drugs aangepakt. De handel 
in nieuwe pillen, die in combinatie met alcoholge
bruik een groot gevaar voor gezondheid en openba
re orde opleveren, wordt met kracht bestreden. 

3.3.3 In de drugshandel is geen sprake meer van 
een bescheiden schaal van gebruik, maar van een 
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zich verhardende business, die met steeds meer 
producten een markt van roes en afhankelijkheid 
creëert. Uitgangspunt voor het CDA is op termijn 
sluiting van alle verkooppunten. Daartoe dienen zo 
nodig de bevoegdheden van de overheid te worden 
uitgebreid. Daarom komt er voorshands per ge
meente een maximum op het aantal coffeeshops en 
vindt er geen uitbreiding plaats ten opzichte van de 
huidige situatie. Verkooppunten die zich in de 
buurt van scholen of jeugdcentra bevinden of 
drugstoerisme uitlokken worden gesloten en de re
gels voor verkoop overeenkomstig de bestaande 
(AHOJ)-criteria strikt gehandhaafd. De minimum
"koopleeftijd" van 18 jaar wordt gehandhaafd . 

3.3.4 Meer capaciteit en middelen zijn nodig voor 
behandelinrichtingen voor drugsverslaafden. Capa
citeit en legaliteit van vormen van gedwongen af
kicken worden versterkt. Wat daarvoor nodig is, 
zijn betaalbare cellen voor strafrechtelijke opvang 
van verslaafden (SOV-cellen) en ruimere bevoegd
heden en middelen voor dwangverpleging (herzie
ning Wet BOPZ). Ook is meer aandacht nodig 
voor de bestaansperspectieven nadien. Gecontro
leerde en tijdelijke heroïne-verstrekking onder me
disch toezicht en uitsluitend in het kader van een 
behandeling gericht op afkicken, kan bij wijze van 
experiment worden mogelijk gemaakt. 

3.4. Misdaad, straf en dan ... 
• 54 
3.4.1 Reclassering en HALT-bureaus zijn niet het 
sluitstuk van een keten, maar een wezenlijk ele
ment van veiligheidszorg. Combinaties van straf, 
elektronisch huisarrest en werk of scholing worden 
als belangrijke middelen tot reïntegratie in de maat
schappij meer ontwikkeld en toegepast. 

3.4.2 Doel van het recht is vrede en zaken weer op 
orde brengen. De justitiële keten wordt doorgelicht 
op mogelijkheden tot herstel van ontwrichte ver
houdingen en verzoening. In sommige situaties 
blijkt het aanbieden van een onafhankelijke ver
trouwenspersoon en een mogelijkheid tot commu
nicatie en begeleiding een meer adequate rol van 
het recht op te leveren. De advocatuur en de justitie 
laten dan een ander gezicht zien: in plaats van te
genstellingen aan te scherpen worden bindende ele
menten in de rechtssfeer gebracht. Deze mogelijk
heden dienen ook in andere situaties onderzocht en 
zo mogelijk toegepast te worden. Het weer op orde 
brengen van zaken omvat tenslotte structureel aan
dacht voor slachtoffers van criminele handelingen. 
Dezen moeten kunnen rekenen op adequate onder
steuning en zorg en op rechtsbijstand, met name 
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om geleden schade vergoed te krijgen. Het loslaten 
van de schuldaansprakelijkheid bij verkeersovertre
dingen mag niet leiden tot geen enkele aansprake
lijkheid bij schuld. 

3.4.3 De kwaliteit van de rechtsorde is gediend 
met goede en snelle procedures, ook op het terrein 
van het vreemdelingenbeleid. (Zie: 2.6.4 tlm 2.6.7) 
De doorlooptijden van rechterlijke procedures 
(ook civiel-en bestuursrechtelijk) moeten korter. 
Voorts dient het procesrecht aanzienlijk te worden 
vereenvoudigd. In dat kader kan ook de civielrech
telijk verplichte vertegenwoordiging voor de recht
bank worden beperkt, opdat de drempel voor toe
gang tot de rechter zo laag mogelijk is. Daarom wil 
het CDA in het kader van een geïntegreerde organi
satie voor de rechtspraak in eerste aanleg de kan
tonrechter handhaven. 

3.5. Internationale misdaadbestrijding 
• 55 
3.5.1 Het belang van achtervolging en vervolging 
over de landsgrenzen heen kan zwaarder wegen 
dan de nationale soevereiniteit. Binnen de sector 
Justitie en Binnenlands Bestuur van de Europese 
Unie dienen de effectiviteit van de besluitvorming 
en de democratische controle inzake de bestrijding 
van de internationale criminaliteit te worden verbe
terd. Europese strafwetgeving wordt ingevoerd op 
terreinen waar dat omwille van een geloofwaardige 
opsporing en vervolging noodzakelijk is. De bestrij
ding van de drugshandel wordt Europees geharmo
niseerd. De taken van Europol worden uitgebreid 
op basis van deze strafwetgeving, gecontroleerd 
door het Europese Parlement en getoetst door het 
Europese Hof van Justitie. Uitlevering van verdach
ten en internationale hulp in strafzaken behoren in 
Europees verband op een praktische manier gere
geld te zijn. Nederland zet zich in voor grotere Eu
ropese samenwerking ter bestrijding van belasting
fraude en corruptie. 

3.5.2 De grenzeloosheid van de elektronische in
formatiestromen kan leiden tot nieuwe vormen 
van criminaliteit. Enerzijds vraagt dit om vormen 
van zelfregulering, maar anderzijds is waar nodig 
ook grensoverschrijdend justitieel optreden en een 
internationale strategie onmisbaar. Internationaal 
moet worden vastgelegd dat afzenders van openba
re informatie op Internet traceerbaar zijn. 

3.5.3 Van een directe militaire bedreiging van de 
veiligheid is momenteel geen sprake. Maar de insta
biliteit in de Russische Federatie en sluimerende en 
open etnische conflicten zijn bronnen van zorg. 
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Nieuwe vormen van onveiligheid zijn te vinden in 
anarchistische situaties van elkaar bevechtende 
clans of manipulatie van etnische identiteit. Het in
ternationale veiligheidsbeleid moet bovendien 
meer aandacht besteden aan grensoverschrijdende 
vraagstukken als terrorisme, georganiseerde mis
daad en drugshandel, en handel in, of exploitatie 
van, vrouwen en kinderen en de verspreiding van 
(kennis voor de aanmaak van) wapens voor groot
schalige vernietiging. Daarmee raakt het internatio
nale veiligheidsbeleid nauwer verweven met het in
terne veiligheidsbeleid. 

3.6. Vrede is meer dan veiligheid alleen 
• 56 
3.6.1 De krijgsmacht wordt ingericht om te kun
nen bijdragen aan de volgende taken van interna
tionale veiligheid: de verdediging van het NA VO
verdragsgebied; de uitvoering van crisisbeheersings
operaties in ontwrichte landen en gebieden, met als 
eerste aandachtsgebied de flanken van het NA VO
verdragsgebied; de inzet voor taken die nauw ver
weven zijn met interne aspecten van veiligheid, zo
als terrorisme, internationaal georganiseerde mis
daad en illegale wapenhandel. 

3.6.2 Ter versterking van het draagvlak voor deel
name aan crisisbeheersingsoperaties zijn program
ma's van voorlichting en bewustwording met be
trekking tot het belang van deze vorm van interna
tionale betrokkenheid en solidariteit onmisbaar. 
Onderdeel van het toetsingskader voor Nederland
se deelname aan dergelijke operaties zijn met name 
een heldere taakstelling en de mogelijkheid voor 
Nederland mee te beslissen in het internationale 
politieke orgaan dat verantwoordelijk is voor de uit
zending van troepen waar ook Nederland toe bij
draagt. 

3.6.3 Er is een grijs gebied tussen internationaal 
en intern veiligheidsbeleid, waarin militair perso
neel en materieel kunnen worden benut. Goede toe
deling van competenties over deze beleidsterreinen 
is noodzakelijk. De krijgsmacht moet kunnen be
schikken over flexibiliteit, de mogelijkheid van in
zet van kleinere eenheden, mobiliteit en middelen 
die voor meerdere doeleinden benut kunnen wor
den. Aandacht is nodig voor het aantrekken van 
adequaat opgeleid defensiepersoneel, o.a. door goe
de arbeidsvoorwaarden, perspectieven op voortzet
ting van de carrière in de burgermaatschappij en 
verdere opleidingsfaciliteiten. Bij crisisbeheersings
operaties uit te zenden personeel wordt, in aanvul
ling op de (militaire) scholing, toegerust met gede
gen kennis van de omstandigheden ter plaatse, als-
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mede met moreel bewustzijn van de mogelijkheden 
en beperkingen van hun optreden bij geval van ern
stige schendingen van de mensenrechten. Tegelijk 
zijn goede arbeidsvoorwaarden voor het personeel 
dat wordt uitgezonden en goede ondersteuning en 
nazorg voor veteranen noodzakelijk. 

3.6.4 Om bovengenoemde activiteiten uit te kun
nen voeren is verdere verkleining van de operatio
nele onderdelen van de krijgsmacht ongewenst. 
Door samenvoeging van eenheden en afdelingen 
met een vergelijkbare taakstelling bij de verschillen
de krijgsmachtdelen zijn nog besparingen mogelijk. 
Daarmee kunnen ook de kosten van meer interna
tionale samenwerking worden gedekt. 

3.7. De veiligheidsstructuur van Europa 
• 57 
3.7.1 Het CDA is voorstander van versterking van 
de Europese defensie-identiteit. Europese veilig
heidssamenwerking zal uiteindelijk moeten leiden 
tot opname van de West-Europese Unie in de EU. 
Dit moet stap voor stap worden bevorderd door 
o.a. ontwikkeling en uitwerking van een gemeen
schappelijk Europees veiligheidsconcept en door 
operationele samenwerking. De inzet van troepen 
blijft een nationale beslissing. 

3.7.2 Het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Vei
ligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie dient 
te worden gekenmerkt door grotere besluitvaardig
heid en duidelijke politieke doelstellingen, zoals het 
streven naar goede betrekkingen met de Verenigde 
Staten, intensieve samenwerking met de landen van 
Midden- en Oost-Europa, solidariteit met landen 
in ontwikkeling en effectieve inzet voor het respect 
voor de rechten van de mens. 

3.7.3 Een gezamenlijk veiligheidsbeleid in Europa, 
defensie-industrie en exportbeleid zijn nauw met el
kaar verbonden. Export van militaire producten uit 
Europa moet uit een oogpunt van conilictpreventie 
en -beheersing aan een strenge gezamenlijke ge
dragscode worden verbonden. Nederland dient 
zich met kracht te blijven inzetten voor wapenbe
heersing, wapen vermindering en beheersing van de 
wapenhandel in de vorm van verifieerbare verdra
gen. Die inzet geldt met name voor bezit en ge
bruik van anti-persoonsmijnen, alsmede voor nieu
we ontwikkelingen in de bewapening, zoals nieuwe 
generatie chemische en biologische wapens en laser
wapens. 

3.7.4 De NAVO biedt geconcentreerde technische 
assistentie bij de ontmanteling en het onschadelijk 
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maken van het nucleaire potentieel van de Russi
sche Federatie en de andere landen die voor 1991 
als deelrepubliek behoorden tot de vroegere Sowjet 
Unie. Assistentie wordt eveneens verleend bij de 
omschakeling van militaire naar civiele productie 
in Midden- en Oost-Europa. 

3.7.5 De NAVO blijft onmisbaar voor het garan
deren van de politieke en militaire veiligheid en 
stabiliteit in Europa en voor de zekerheid van Mid
den- en Oost-Europese landen. De samenwerking 
die in het kader van het Partnership for Peace tot 
stand is gebracht, dient te worden verdiept. Doel is 
een coöperatieve veiligheidsstructuur die zich over 
heel Europa uitstrekt, zonder nieuwe scheidslijnen 
te veroorzaken. Bij democratische landen, die be
reid en in staat zijn de politieke en militaire ver
plichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen, 
kan deze samenwerking uitlopen op volwaardig lid
maatschap. 

Openheid naar Midden- en Oost-Europa 
• 58 
3.7.6 Het streven van landen van Midden- en 
Oost-Europa naar aansluiting bij de Europese Unie 
verdient steun. Voor toetreding gelden criteria als 
stabiele democratische instellingen, een goed func
tionerend rechtssysteem, de gereedmaking van de 
markten en de bereidheid de verplichtingen en de 
doelstellingen van het lidmaatschap op zich te ne
men. Zij mogen daarbij rekenen op politieke, eco
nomische en maatschappelijke bijstand van de 
Unie en haar lidstaten. De EU moet dus voorbereid 
zijn op de opvang van relatief armere landen vanuit 
een geest van solidariteit van rijkere met zwakkere 
staten. Die laatste opstelling geldt ook voor de geas
socieerde landen die niet, of vooralsnog niet, voor 
aansluiting bij de Europese Unie in aanmerking ko
men. 

3.7.7 De EU en haar lidstaten staan voor de taak 
Europa institutioneel geschikt te maken teneinde 
zich met nieuwe leden uit te kunnen breiden. Op 
het gebied van sociaal-economische ontwikkeling, 
de consolidatie van de markteconomie, de aanpas
sing van het landbouwbeleid en het structuurbeleid 
is een interim-periode van voorkeursbehandeling 
en gedifferentieerde regelingen ten gunste van de 
geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa 
nodig. 

3.7.8 Een groter deel van de hulp- en samenwer
kingsprogramma's voor Midden- en Oost-Europa 
dient gericht te zijn op de bevordering van krachti
ge maatschappelijke organisati~s in Midden- en 
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Oost-Europa, respect voor de verscheidenheid en 
eigenheid van culturele en maatschappelijke samen
hang; erkenning van en steun voor autonome con
tacten over en weer, steun voor particuliere initia
tieven, de opbouw van netwerken van gelijkgezinde 
organisaties en bewegingen. 

3.8. Veiligheid in een internationale rechtsorde 
• 59 
3.8.1 Het bevorderen van respect voor de mensen
rechten dient een centrale plaats in te nemen in het 
buitenlands beleid. Mensenrechten zijn universeel, 
omdat de waardigheid van ieder mens niet van 
land of cultuur afhankelijk is. Vanuit dat uitgangs
punt zoekt Nederland naar de meest effectieve be
nadering, die per regio en per land kan verschillen. 
Als lid van organisaties als de Verenigde Naties, de 
Raad van Europa of de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (OVSE) maakt Neder
land actief gebruik van de beschikbare procedures 
voor naleving van de aldaar vastgestelde mensen
rechtennormen door de lidstaten. De situatie van 
de mensenrechten geldt als criterium voor het al of 
niet voortzetten van een bilaterale ontwikkelingsre
latie. Grove en systematische schendingen van de 
rechten van de mens zijn een bedreiging van de in
ternationale vrede en veiligheid en kunnen aanlei
ding zijn voor internationale interventie. Deze kan 
uiteenlopen van diplomatieke stappen via economi
sche sanctiemaatregelen tot, in laatste instantie, ge
wapend optreden. 

3.8.2 Het Handvest van de Verenigde Naties dient 
de volkenrechtelijke legitimatie te blijven leveren 
voor crisisbeheersingsoperaties. Dat vraagt verbete
ring van de militaire VN-planningsstaf, comman
dovoering en versnelling van de beschikbaarstelling 
van troepen door de lidstaten. 

3.8.3 Nederland beijvert zich voor een internatio
nale rechtsorde in het kader van de Verenigde Na
ties. Het steunt maatregelen die leiden tot vergro
ting van effectiviteit en draagvlak van VN-optre
dens, o.a. door herstructurering van de VN-orga
nen. Waar Nederland in internationale instellin
gen, zoals die van de Verenigde Naties, een meer 
dan evenredige financiële en materiële bijdrage le
vert, wordt bevorderd dat deze bijdrage ook tot uit
drukking komt in de besluitvorming. 

3.8.4 Versterking is nodig van de rechtsprekende 
functie van VN-tribunalen, als instrument om bij 
te dragen in het voorkomen van gewapende conflic
ten en mensenrechtenschendingen en om vrede en 
recht voor de toekomst te verzekeren. Daarom 
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moet er een permanent Internationaal Strafhofko
men, dat recht spreekt in gevallen van misdaden te
gen de menselijkheid. De regering spant zich er
voor in om Den Haag verder te laten uitgroeien tot 
juridische VN-hoofdstad, naast de andere VN-ste
den New York, Genève en Wenen. Daarom zet zij 
zich in voor het aantrekken van taken en instellin
gen en bouwt zij voort op de aanwezigheid van in
stellingen als het Internationaal Gerechtshof, het 
Internationale Hof van Arbitrage en van non-gou
vernementele organisaties die in Den Haag geves
tigd zijn. 

3.8.5 Nederland beijvert zich voor de totstandko
ming van een internationaal afdwingbaar verdrag 
ter bestrijding van corruptie en ter bevordering van 
integriteit bij overheid en bedrijfsleven. Een derge
lijk verdrag dient ook verplichtingen op te leggen 
aan landen waar mogelijke betalers van corruptie
gelden vandaan komen. Daarmee worden betere 
omstandigheden geschapen voor intensieve interna
tionale handel en meer investeringen in ontwikke
lingslanden. Bestrijding van corruptie is voorwaar
de voor het ontvangen van ontwikkelingsgelden. 

3.8.6 Nederland biedt steun aan veranderingspro
cessen in jonge democratieën in de richting van po
litieke democratisering en versterking van de 
rechtsstaat, op alle niveaus van openbaar bestuur, 
van opbouw van een sterke civil society en van een 
sociaal georiënteerde markteconomie. Ondersteu
ning, vorming en toerusting van democratische po
litieke partijen is een noodzakelijke bijdrage aan 
verworteling van een democratische cultuur van to
lerantie, vreedzame hantering van conflicten, be
strijding van corruptie en een sterke civiele samen
leving. Speciale aandacht is nodig voor de verster
king van de positie van vrouwen en minderheids
groeperingen in de politieke besluitvorming. 

3.8.7 Het Nederlandse Midden-Oosten-beleid 
moet gericht zijn op het bevorderen van het fragiele 
vredesproces in het Midden-Oosten. Het Neder
landse Midden-Oosten-beleid dient ondersteunend 
te zijn aan het doen naleven van de Akkoorden van 
Oslo die door Israël en de Palestijnen zijn onderte
kend in 1993. Tevens dient het Nederlands Mid
den-Oosten-beleid erop gericht te zijn om de vrede 
te bevorderen tussen Israël en de Arabische landen 
met welke Israël nog geen vredesverdrag heeft. De 
ondersteuning van de economische ontwikkeling 
van de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook 
wordt voortgezet. Europa bevordert regionale sa
menwerking tussen de landen gericht op duurzame 
en veilige ontwikkeling, waarbij met name aan-
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dacht is voor watervoorziening, milieu en de agrari
sche sector en voor het uitbannen van massavernie
tigingswapens in de regio. 

3.8.8 In de ontwikkelingsrelatie tussen Nederland 
en Suriname wordt de nu nog overheersende gou
vernementele hulprelatie zoveel mogelijk vervan
gen door rechtstreekse samenwerking van niet-poli
tieke, in de samenleving verankerde organisaties op 
het gebied van onder meer gezondheidszorg, onder
wijs, landbouw en nijverheid. Het intense verkeer 
van personen en goederen tussen de Surinaamse en 
de Nederlandse samenlevingen maakt een goede sa
menwerking van de justitiële diensten nodig. Op 
grond van het tussen het Koninkrijk en de Repu
bliek Suriname gesloten Raamverdrag moet de Su
rinaamse regering erop kunnen worden aangespro
ken mee te werken aan de daarin vervatte belangrij
ke criteria voor deze samenwerking en versterking 
van het democratisch proces. In het kader van de 
normalisering van de betrekkingen tussen Neder
land en Suriname zouden de mogelijkheden onder
zocht moeten worden om de nog uitstaande ver
dragsmiddelen onder het beheer te stellen van de 
Wereldbank en deze onder normale IMF-criteria 
beschikbaar te stellen voor de eigen ontwikkeling 
van Suriname. Deze doelstellingen blijven dan ook 
onverkort de grondslag van de Surinaams-Neder
landse betrekkingen. 

Koninkrijksverhoudingen 
• 60 
3.8.9 De Caribische delen van het Koninkrijk heb
ben steeds meer te maken met grensoverschrijden
de relaties. Dat biedt nieuwe kansen op het gebied 
van toerisme, dienstverlening en telecommunica
tie, maar het leidt ook tot problemen, het wegtrek
ken van goed opgeleide jonge mensen, financiële 
manipulaties, smokkel van drugs en andere verbo
den handelswaar en grote werkloosheid van onvol
doende opgeleide jongeren. Het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden geeft de Nederlandse 
Antillen en Aruba vergaande autonomie, maar 
wordt anderzijds soms als beknottend ervaren, on
der meer door het ontbreken van parlementaire 
controle in Koninkrijksverband. Een evenwichtige 
herschikking van taken en bevoegdheden, die over 
en weer aanvaardbaar is, kan niet worden gemist. 
De toelating van houders met een Nederlands pas
poort dient voor alle delen van het koninkrijk gelijk 
te zijn. 

3.8.10 Voor belangen die de dimensies van het af
zonderlijke land binnen het Koninkrijk te boven 
gaan, zoals de integriteit van bestuur en economie, 
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de rechten van de mens en de bestrijding van grens
overschrijdende criminaliteit, ligt er een gezamenlij
ke taak. Daarbij moeten parlementaire en rechterlij
ke controle worden verzekerd. Tegelijk moeten de 
Nederlandse Antillen en Aruba nieuwe kansen krij
gen om eigen verantwoordelijkheid te nemen bij de 
opzet en uitvoering van ontwikkelingsprogramma's 
en relaties in hun regio. Dat geldt desgewenst ook 
bij volwaardige deelneming aan de Europese Unie, 
die mogelijk nieuwe perspectieven voor hun 
economieën biedt. 
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4. Nederland Kwaliteitsland 
• 61 
De ruimtelijke inrichting van Nederland vindt 
plaats op basis van economische, sociale en ecologi
sche doelstellingen. De economische worden on
der meer ontleend aan de geografische ligging van 
Nederland in de Europese delta. De sociale doel
stellingen worden bepaald door de wens van de 
burger te wonen, te werken en te recreëren in een 
veilige, schone en prettige leefomgeving. Om aan 
deze doelstellingen blijvend tegemoet te komen, is 
het de opdracht het succesvolle concept van Neder
land Distributieland dóór te ontwikkelen tot Ne
derland Kwaliteitsland. Alleen zo kan Nederland 
optimaal de uitdagingen aan van globalisering, Eu
ropese integratie en de informatie- en communica
tierevolutie. Nederland Kwaliteitsland is de beste 
weg naar meer werkgelegenheid. 

Ook vanwege de ecologische doelstellingen is de 
ontwikkeling naar Nederland Kwaliteitsland ge
wenst. Het bewaren van de schepping is van even
veel waarde als het bewerken ervan. De primaire 
verantwoordelijkheid voor behoud van ons milieu 
ligt bij de burgers. Die opdracht brengen velen al 
in praktijk. Zonder die inzet is een duurzame eco
nomie een utopie. Die koers moet worden voortge
zet. Met investeringen in hoogwaardige kennis en 
in industriële innovatie, persoonlijke bewustwor
ding; met een integrale visie op ruimtelijke orde
ning, verkeer, vervoer, landbouw, visserij en na
tuur; met duidelijke regels, schone en zuinige tech
nieken, het doorberekenen van de belasting voor 
het milieu in prijzen; en met concrete Europese en 
mondiale afstemming van milieubeleid. 

4.1. Ruimtelijk-economisch perspectief 
• 62 
4.1.1 Om ruim vijftien miljoen Nederlanders een 
goede woonplaats, werkplaats en leefomgeving te 
bieden zijn voortdurende investeringen in kwaliteit 
nodig. In kwaliteit van de samenleving, van de leef
omgeving, van de economie en van de infrastruc
tuur. De economie ontwikkelt zich in de richting 
van minder materiaalgebruik en minder bulktrans
port. Het zwaartepunt van deze economie zal ver
schuiven van fysiek transport en overslag naar ken
nisdistributie en het regisseren van mondiale logis
tiek. Transport en overslag zullen in de toekomst 
beter en slimmer en schoner georganiseerd kunnen 
worden. Het blijft echter een sector die van groot 
belang is voor de Nederlandse economie. 
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4.1.2 Deze positiebepaling daagt uit om de inrich
ting van Nederland in het kader van een goed lan
gere termijn perspectief zorgvuldig bij te sturen. 
Doel is enerzijds een platteland met een primaire 
functie voor de agrarische sector, natuur en recrea
tie, zonder de woon- en werkfunctie die het platte
land toch ook heeft te verwaarlozen. De agrarische 
sector en de visserij levert een essentiële en karakte
ristieke bijdrage aan samenleving en economie. Ne
derland zal anderzijds steden kennen waar locaties 
voor wonen, werken en recreëren samenkomen, 
waar de economie gebaseerd is op hoogwaardige 
technologie en dienstverlening en beschikt over een 
duurzame transportinfrastructuur. In het Neder
landse landschap dienen cultuurhistorische waar
den zoveel mogelijk herkenbaar behouden te blij
ven. 

4.2. Een nieuw evenwicht tussen milieu en economie 
• 63 
4.2.1 Door nieuwe technologische ontwikkelin
gen, een op kennis gerichte economie en een ade
quaat milieubeleid hoeft economische groei niet 
noodzakelijk tot hogere milieubelasting te leiden. 
In veel sectoren zijn goede resultaten bereikt. Maar 
het milieu in Nederland en in de rest van de wereld 
is zodanig aangetast dat van een evenwicht tussen 
bewerken en bewaren van de schepping nog geen 
sprake is. De inspanningen moeten daar worden ge
leverd waar de problemen zich voordoen. Die in
spanningen zijn haalbaar. Om ook in de 2lste eeuw 
nog een leefbare wereld te hebben voor komende 
generaties is het de opdracht van vandaag om over
dreven gerichtheid op het "ik" en het "nu" te laten 
varen. 

4.2.2 Om de doelstelling van een duurzame sa
menleving te halen, moeten de gestelde grenswaar
den voor verzuring, vermesting, verdroging en ver
spreiding gehandhaafd worden. Reeds in het milieu 
aanwezige schadelijke stoffen worden zo snel moge
lijk verwijderd. 

4.2.3 Voor stank, geluidshinder en straling wor
den de vastgestelde normen strikt gehanteerd. 

4.2.4 Om gevaarlijke beïnvloeding van het kli
maatsysteem door de mens te voorkomen, moet de 
wereldwijde temperatuurstijging beneden de 2° 
Celsius boven het pre-industriële niveau blijven. 
Daartoe dient de C02-uitstoot in de OESO-landen 
met 2% per jaar te dalen. 

4.2.5 Bovenstaande grenswaarden kunnen niet af
gewogen worden tegen andere doelen. De oplos-
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sing van het haalbaarheidsprobleem wordt gezocht 
in een tijdpadbepaling waarbinnen de problemen 
opgelost moeten worden en niet in compromissen 
ten aanzien van de inhoud van de eisen. Dit tijdpad 
wordt bepaald door het criterium dat een bekwaam 
ondernemer in staat moet zijn om met behoud van 
een redelijk inkomen zijn productie en distributie 
af te stemmen op de milieueisen. 

4.3. Gedeeld rentmeesterschap 
• 64 
4.3.1 De milieudoelstellingen vragen een ingrij
pende verandering van produceren, consumeren 
en distribueren. Deze nieuwe koers is al op veel ter
reinen met succes ingezet. Er zijn ruwweg vier ma
nieren om de milieudoelstellingen te halen. Achter
eenvolgens zijn dat communicatie en voorlichting, 
afspraken met maatschappelijke organisaties, in
strumenten als heffingen, subsidies en verhandelba
re gebruiksrechten en wettelijke normstelling. Om
dat elke manier voor- en nadelen heeft, moet ge
zocht worden naar een juiste mix van deze vier in
strumenten. 

4.3.2 In de uitvoering krijgt de ondernemer de 
ruimte om afhankelijk van zijn of haar economi
sche situatie prioriteiten te stellen, onder voorwaar
de dat op termijn alle doelstellingen worden ge
haaId. Op dit laatste ziet een onafhankelijke inspec
tie toe. Aan het niet halen van de doelstellingen ver
bindt de overheid harde sancties, tenzij sprake is 
van overmacht. Omgekeerd toont de overheid in 
haar milieubeleid betrouwbaarheid en bestendig
heid. 

4.3.3 Dit beleid krijgt gestalte in nauwe samenwer
king tussen de ministeries van VROM, EZ, LNV, 
V&W en OC&W. Door ondernemers te sluiten pri
vaatrechtelijke overeenkomsten worden onder
steund door een algemeen verbindendverklaring 
teneinde concurrentievervalsing tegen te gaan. Bij 
niet-nakoming van de afspraken treedt aanvullend 
wetgeving in werking. Ook de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie heeft in deze een belangrijke func
tie. Hoewel milieubeleid ingekaderd moet zijn in 
Europees beleid, mag van nog meer Nederlandse 
bedrijven worden verwacht dat zij internationaal 
tot de top op het gebied van milieuzorg gaan beho
ren. 

4.3.4 Uit hoofde van het naleven van de gestelde 
milieu-eisen is er een zogeheten milieugebruiks
ruimte beschikbaar. Deze kan op een verantwoorde 
manier worden benut door wettelijke normstelling, 
voorlichting en afspraken. Wanneer dat onvoldoen-
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de resultaat oplevert kan gebruik worden gemaakt 
van heffingen en het verstrekken van gebruiksrech
ten. In de voorwaarden voor deze verhandelbaar
heid moet op evenwichtige wijze rekening gehou
den worden met de mogelijkheden van nieuwe acti
viteiten. De tijdelijke invoering van een quotabank, 
die bevoegd is om de waarde van de verhandelbare 
quota opwaarts of neerwaarts te beïnvloeden, kan 
een oplossing zijn om waar nodig de ontwikkeling 
beheersbaar te houden. Ook andere oplossingen 
die ongewenste prijseffecten tegengaan en die de 
druk op de milieugebruiksruimte verminderen zijn 
welkom. 

4.3.5 De milieugebruiksruimte dient als schaarste 
in het economisch verkeer voor alle goederen en 
diensten een reële prijs te krijgen. Dit geschiedt 
door heffingen en verhandelbare gebruiksrechten. 
De inkomsten worden bestemd voor de ontwikke
ling van vervangende natuurlijke hulpbronnen. 
Daar waar de Europese markt dit noodzakelijk 
maakt worden deze regulerende heffingen in Euro
pees verband of met een aantal gelijkgestemde lan
den ingevoerd. Zolang de milieufactor nog niet ge
heel in de prijzen is meegenomen, is het verant
woord om via belastingfaciliteiten milieuvriendelij
ke investeringen te bevorderen, onder meer via ver
sneld afschrijven en zogeheten groenfondsen, die 
worden uitgebreid tot bosbouw. (Voor fiscale her
vormingen, zie paragraaf 5.6) 

4.3.6 Werkelijke oplossing van het milieupro
bleem vergt verandering van levensstijl. Hier ligt 
ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de 
burger. Duurzaamheid moet primair gestalte krij
gen via de beïnvloeding van de consumptie door 
huishoudens. In de prijzen meegenomen milieukos
ten worden buiten de automatische prijscompensa
tie gehouden. Afvalrecycling kan nog veel verder 
worden benut voor hergebruik van stoffen. Water
en energiebesparing moeten leiden tot economi
sche voordelen. 

4.3.7 Meer gebruik moet worden gemaakt van 
duurzame energiebronnen, zoals in Europees ver
band van biomassa. Deze energie wordt waar moge
lijk beschikbaar gemaakt in gasvorm, zodat de hui
dige distributiestructuur daarvoor geschikt blijft. 
De bestaande belastingen en accijnzen op energie 
worden daartoe samengevoegd in één nieuwe bij
zondere verbruiksbelasting, die hoger is naarmate 
de brandstofdrager minder duurzaam is. Isolatie
normen voor nieuwbouw worden zwaarder. De te
ruglevering van "groene" stroom, zoals water-, zon
ne- en windenergie, aan energiebedrijven wordt ge-
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stimuleerd en financieel aantrekkelijker gemaakt. 
Op termijn worden alleen nog auto's toegestaan, 
die zowel op gebruikelijke brandstof als op elektrici
teit rijden. Inzake de nationale uitvoering van het 
C02-beleid worden de subsidiegelden voor aanleg 
van bedrijfsterreinen bij voorrang bestemd voor die 
terreinen waarop een nul-emissie-situatie en zuinig 
ruimtegebruik worden nagestreefd. De toepassing 
van warmte-krachtkoppeling wordt sterk gestimu
leerd. 

4.4. Een land om van te houden 
• 65 
4.4.1 De ruimtelijke hoofdstructuur van Neder
land vindt haar basis enerzijds in een stedelijke 
structuur in West-Nederland met een sterke oriën
tatie op handel, onderzoek, communicatie en ver
voer en anderzijds in een meer landelijke structuur 
in overig Nederland, waarbinnen zich een aantal 
stedelijke gebieden bevindt, waarin zich moderne 
industrie, handel, onderzoek, communicatie en ver
voer ontwikkelt. Deze ruimtelijke hoofdstructuur 
wordt versterkt. De karakteristieken van stedelijk 
en landelijk gebied worden niet verder aangetast. 
Verdere uitdijing van de Randstad via bovenregio
nale suburbanisatie wordt tegengegaan. 

Structuurbepalende projecten in een kennisecono
mie 
• 66 
4.4.2 Mobiliteit en communicatie beïnvloeden de 
factor "afstand" en daarmee de ruimtelijke inrich
ting. Nieuwe projecten worden getoetst aan de 
mate waarin zij bijdragen aan een op kennis geba
seerde economie en de mate van energie- en omge
vingsvriendelijkheid. De verantwoordelijke rijks
overheid legt de ruimtelijke hoofdstructuur vast, 
waarin concreet komt te staan wat beschermd en 
ontwikkeld moet worden. Een specifieke Wet grote 
projecten zorgt ervoor dat deze, met inachtneming 
van rechtszekerheid en integraliteit van de afwegin
gen, sneller kunnen worden gerealiseerd. 

4.4.3 Een actieprogramma coördineert en stimu
leert de ontwikkeling van nieuwe generaties trans
portsystemen, nieuw zowel in technische zin als 
qua beheersvorm. De overheid begunstigt de start
fase met tijdelijke subsidies en fiscale instrumenten, 
waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van publiek/ 
private financiering. Voor de Randstad wordt, in
dien er concrete initiatieven komen, een langjarige 
concessie verleend aan een consortium van private 
partners om een overwegend ondergronds trans
portsysteem voor personen en goederen aan te leg
gen en te exploiteren, dat de vier grote steden met 
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elkaar verbindt. Onderzocht wordt of de grond on
der en naast de huidige rijkswegen ook voor nieu
we transportsystemen kan worden benut. De over
heid verplicht zich in de concessievoorwaarden tot 
het instandhouden van gunstige voorwaarden en 
koopt vervoer in voor die groepen reizigers voor 
wie zij de zorg heeft. 

4.4.4 Vliegverkeer moet zich binnen op duur
zaamheid gebaseerde voorwaarden die vastgelegd 
zijn als nationale milieudoelstelling ontwikkelen: 
internationaal gecoördineerde reële toedeling van 
kosten, invoering van de energie-accijns op kerosi
ne en eisen aan geluidhinder, veiligheid en luchtver
ontreiniging. Zij noodzaken tot technologische ver
nieuwing van vliegtuigen en vliegbewegingen. De 
NV Schiphol wordt geprivatiseerd. Zij mag een zo
geheten coordinated luchthaven worden. Positieve 
en negatieve prikkels voor luchtvaartmaatschappij
en, die investeringen in een geluids- en emissiear
me vloot stimuleren, zijn onderdeel van een capaci
teitsbeleid dat de milieuruimte in acht neemt. Om
dat Schiphol tegen grenzen oploopt, krijgt de lucht
haven de gelegenheid om de mainport-doelstelling 
te bereiken door het aantal en de ligging van de 
start- en landingsbanen op de huidige vestigings
plaats versneld af te stemmen op de gestelde rand
voorwaarden. 

4.4.5 Er moet een net van Hogesnelheidslijnen ko
men in Europa. Nederland wordt op dit net aange
sloten door drie verbindingen: Amsterdam-Parijs
Madrid, Amsterdam-Frankfurt-Praag-Wenen-Bu
dapest en Amsterdam-Groningen-Hamburg-Ber
lijn-Warschau. Deze lijnen zullen de korte afstands
vluchten ontmoedigen en beïnvloeden mede de toe
komstige stedelijke structuren op Europees niveau. 
Daarin ligt eerder het belang dan in het precieze 
aantal minuten tijdwinst. De aanleg van de Zuider
zeespoorlijn is noodzakelijk in het kader van struc
tuurversterkend beleid voor het Noorden van het 
land. Aansluiting van Maastricht en Heerlen op het 
HSL-netwerk vindt plaats door het doortrekken 
van de intercitylijn tot Luik respectievelijk Aken. 

4.4.6 De overheid zoekt naar een omzetting van 
de concurrentie tussen Rotterdam en Antwerpen 
in een nieuwe complementaire verhouding, waar 
beide havensteden en Zeeland baat bij zullen heb
ben. De maatschappelijke kosten van de aanleg 
van haveninfrastructuur zijn dermate hoog dat af
stemming in de Rijn-Maas-Schelde-delta noodzake
lijk is. De IJzeren Rijn wordt in dit beleid betrok
ken. 
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4.4.7 Nederland moet meer investeren in (schone) 
kennisinfrastructuur, die duurzame groei van eco
nomie en werkgelegenheid mogelijk maakt. Een 
snelle (breedbandige) toegang tot Internet voor 
scholen, bibliotheken en woningen en veel meer 
computers en kennis daarvan in het onderwijs zijn 
noodzakelijk, zodat een ieder daadwerkelijk van de 
voordelen kan gaan profiteren. Projecten als Loket 
2000 en het Europese "ATTACH" -project zijn ge
richt op gratis publiekstoegang tot gemeenschapsin
formatie en stellen een goed voorbeeld van hoe 
overheden het gebruik van ICT kunnen bevorderen 
door het publiekelijk beschikbaar stellen van infor
matie. (Zie ook paragraaf 5.3) 

4.4.8 De mogelijkheden van telewerken worden 
zo veel mogelijk benut, ook ten behoeve van de eco
nomische ontwikkeling van achtergebleven gebie
den en sectoren. Op terreinen als verkeer en ver
voer, gezondheidszorg en thuiszorg kan ICT tot 
meer efficiency leiden. Daarbij wordt recht gedaan 
aan de privacy van mensen: openheid van doelstel
lingen, verantwoordelijkheid van informatieverwer
kers voor heldere normen bij het verwerken van 
persoonsgegevens zijn nodig. Een belangrijke rol 
wordt toegekend aan zelfregulering en het aanpak
ken van problemen zo dicht mogelijk bij de veroor
zaker. 

4.4.9 Het CDA legt bij de besteding van gelden uit 
het Fonds Economische Structuurversterking het 
accent op die projecten, die leiden tot een duurza
me inrichting van Nederland: duurzame infrastruc
tuur in de meest brede zin en (her) inrichting van 
het landelijk gebied ten behoeve van landbouw en 
natuur. Het Noorden van het land krijgt daarbij bij
zondere aandacht. 

Een Nationaal Erfgoedfonds 
• 67 
4.4.10 Om het materiële en natuurlijke erfgoed 
voor de toekomst veilig te stellen richten overheid, 
particuliere organisaties en bedrijven een Nationaal 
Erfgoedfonds op. Dit fonds is bestemd voor op
bouwen onderhoud van natuur en landschap, de 
verfraaiing van de publieke ruimte en de zorg voor 
monumenten. In dit fonds zullen de klassieke fi
nancieringsbronnen, zoals de jaarlijkse overheids
bijdragen voor monumentenzorg en natuurbeleid, 
die qua systematiek ongewijzigd blijven, samen
vloeien met nieuwe bronnen vanuit particuliere or
ganisaties en ook bedrijven die zich nabij een na
tuurgebied willen vestigen. Particuliere bijdragen 
worden door een systeem van medefinanciering ge
stimuleerd. 
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Mobiliteit in duurzame banen 
• 68 
4.4.11 De moderne samenleving is mobiel. Dat 
heeft positieve gevolgen in termen van welvaart en 
ontplooiing. Maar de sterke toename van de mobi
liteit heeft ook negatieve effecten in de vorm van 
energieverbruik en klimaatverandering, een explo
sief toegenomen stedelijk ruimtebeslag en daarmee 
samenhangende aantasting van de open ruimte, na
tuur en landschap. Nieuwe productietechnologie, 
die meer decentraal werken mogelijk maakt, en een 
samenleving die meer kennis-georiënteerd zal zijn, 
zullen in de verdere toekomst leiden tot een afna
me van de behoefte aan transport van vooral goede
ren. De vergroting van de participatie in de samen
leving op het brede terrein van werk, cultuur en re
creatie zal de mobiliteit van personen echter een 
blijvende impuls geven. 

4.4.12 De overheid streeft naar het beperken van 
onnodige mobiliteit en het in duurzame richting 
geleiden van de overige mobiliteit. Daartoe beperkt 
zij de vervoersbehoefte door een adequate ruimtelij
ke inrichting. Daarnaast gelden ook voor de mobili
teit de uitgangspunten, zoals die zijn neergelegd in 
de paragrafen 4.3.5 tot en met 4.3.7. Voorzover die 
leiden tot accijnsverhoging, geschiedt zulks in Euro
pees verband of samen met de buurlanden. Werk
gevers worden fiscaal gestimuleerd om hun werkne
mers faciliteiten te bieden voor thuiswerken en het 
privé-gebruik van de auto van de zaak niet onnodig 
te bevorderen. 

4.4.13 Het geleiden van mobiliteit in duurzame 
richting zal geschieden langs de volgende stappen: 
(1) verbetering van het openbaar vervoer - dat niet 
geheel aan de marktwerking wordt overgelaten, 
maar waar openbare aanbesteding mogelijk is -
door integratie van verschillende systemen en door 
investeringen in de stedelijke infrastructuur voor 
openbaar vervoer en door stimulering van nieuwe 
vormen van collectief vervoer op maat (belbusjes, 
bedrijfsbusjes e.d.), alsmede van duurzame ver
voersdragers als water, buistransport en fietsver
keer; (2) optimalisering van het gebruik van de be
staande wegen-infrastructuur door introductie van 
rekeningrijden, verbetering van de verhouding van 
de variabele kosten van auto en openbaar vervoer 
ten gunste van het openbaar vervoer, toeritdose
ring, betaal- en doelstroken; (3) aanpassing van de 
bestaande wegeninfrastructuur door verbreding en 
extra rijstroken; (4) en als laatste de aanleg van 
nieuwe wegen-infrastructuur, als het voorgaande 
onvoldoende soelaas biedt. De congestie in de ver
keersintensieve gebieden word~ bestreden met een 
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effectieve prijsstelling voor de niet-openbare mobi
liteit, bijvoorbeeld door het rekeningrijden te intro
duceren en bij het parkeren. 

Volkshuisvesting 
• 69 
4.4.14 De algemene toename van de woningbe
hoefte wordt minder groot. Tegelijk neemt de 
vraag naar kwalitatief betere woningen toe. In de 
volkshuisvesting zullen zich de komende jaren in
grijpende wijzigingen voordoen die grote gevolgen 
hebben voor de bouwprogramma's en de herstruc
turering van de bestaande voorraad woningen. 
Deze processen zullen in een volledig vrije marktsi
tuatie leiden tot versterkte sociale segregatie en aan
tasting van maatschappelijk kapitaal en het sociale 
weefsel in dorpen en steden. Sturing door de over
heden is noodzakelijk. In het bijzonder daar waar 
het de samenstelling, lokalisering en de verdeling 
van de voorraad betreft. 

4.4.15 Nieuwe methoden zijn nodig om ook groe
pen die tot nu toe niet over een eigen koopwoning 
konden beschikken, hiertoe te stimuleren en facili
teren, bijvoorbeeld via casco-verkopen en een ande
re aanwending van huursubsidies (zie 2.2.19). Ver
koop van huurwoningen is een goede manier om 
het eigen woningbezit te stimuleren. Het CDA stelt 
hieraan wel de voorwaarde dat de voorraad goedko
pe huurwoningen groot en betaalbaar genoeg blijft 
om in de woningbehoefte van de primaire doel
groep te voorzien. 

4.5. Een stad om in te leven 
• 70 
4.5.1 De grotere steden zijn centra van dynamiek, 
vernieuwing; economische motoren, culturele cen
tra en de multiculturele ontmoetingsplaatsen van 
de volgende eeuw. Deze steden moeten aantrekke
lijker worden om in te wonen, te werken en te 
recreëren. Daarvoor zijn forse investeringen nodig 
in infrastructuur, criminaliteitsbestrijding, armoe
debestrijding, inburgering van culturele minderhe
den, volkshuisvesting, de publieke ruimte en in het 
openbaar bestuur (zie Register voor plaats van deze 
onderwerpen). 

4.5.2 De ruimtelijke hoofdstructuur kent een ba
lans tussen stad en platteland. De verwevenheid en 
onderlinge afhankelijkheid van beide leefwerelden 
nemen toe. Het creëren van een samenhangend me
tropolitaan milieu met een Nederlandse karakteris
tiek in de Randstad heeft hoge prioriteit. Daartoe 
wordt de huidige stedelijke hoofdstructuur ver
sterkt. Verdere verstedelijking wordt vooral aan die 
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structuur gekoppeld. Het Groene Hart heeft func
ties op het gebied van landschap, landbouw, natuur 
en recreatie en dient tevens voor de opvang van de 
groei van de lokale bevolking. 

4.5.3 Grote steden en met name bepaalde wijken 
daarbinnen kenmerken zich door een stapeling van 
achterstanden op diverse vormen van maatschappe
lijke participatie, onderwijs, kwaliteit van de huis
vesting en op sociaal-economisch terrein. Intensie
ve en gebundelde achterstandsbestrijding moet in 
deze gebieden de vicieuze cirkel doorbreken. 

• 71 
4.5.4 Het toenemen van het aantal dak- en thuis
lozen is reden voor grote zorg. Groei van deze 
groep moet bij de wortel worden aangepakt door 
onder andere verbetering van psychiatrische zorg, 
goede reclassering, verslavingspreventie en intensie
ve begeleiding van probleemjongeren. Daarnaast 
moeten de opvangmogelijkheden voor dak- en 
thuislozen worden uitgebreid in samenwerking met 
hulpverlenende maatschappelijke organisaties. De 
opvang moet beter toegerust worden op daklozen 
die psychiatrisch ziek zijn en/of verslaafd. Het is be
langrijk dat opvang een integraal karakter heeft en 
daadwerkelijk perspectieven biedt voor een ander 
bestaan. 

4.5.5 De veiligheid en leefbaarheid van steden is 
een essentieel thema voor de toekomst. Steden 
moeten investeren in stedelijke gemeenschappen, 
in verkleining van de afstand tussen bestuur en bur
ger, in kleinschalige bedrijvigheid en organisaties 
met een menselijke maat. Verdere verstedelijking 
vindt bij voorrang plaats door inbreien in bestaan
de locaties, ondergronds bouwen en overkapping 
van wegen en spoorwegen. 

4.5.6 De lokale overheid zorgt voor een wijkge
richte aanpak van problemen door het organiseren 
van de samenwerking van overheidsdiensten en an
dere instellingen, het ·verbeteren van de openbare 
ruimte, het opheffen van onnodige regels en door 
het financieren van buurtbeheer. Initiatieven van 
burgers worden hier nadrukkelijk bij betrokken. 
Door het beschikbaar stellen van budgetten kun
nen burgers hun verantwoordelijkheid nemen voor 
het beheer van openbare ruimten, pleinen, parken 
en straten. Het volkshuisvestingsbeleid moet condi
ties scheppen voor het aan de grotere steden bin
den van de midden en hogere inkomensgroepen. In 
de Randstad en in de stedelijke gebieden daarbui
ten moet goed openbaar vervoer de drager zijn van 
verdere verstedelijking. Binnen en rondom de ste-
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den zal meer ruimte toebedeeld moeten worden 
aan natuurbeleving en recreatie. Het gaat om het 
concept van de complete stad. Dat is een stad waar
in wonen, werken en recreëren alledrie mogelijk 
zijn, zodat grote vervoersstromen in beginsel ver
meden worden. 

4.5.7 Een goede infrastructuur is essentieel voor 
het economisch draagvlak van de stad. Het pro
bleem van de bereikbaarheid wordt aangepakt door 
selectiever gebruik van de personenauto in de stad 
af te dwingen door meer te investeren in parkeerga
rages en parkeergelegenheid aan de rand van de be
bouwde kom (transferia), snel en adequaat (zono
dig ondergronds) openbaar en taxivervoer. Daarbij 
moet er hulp zijn voor startende ondernemers, 
maar ook serieuze weging van de problemen van 
ondernemers om een voortijdig vertrek waar moge
lijk te voorkomen. De stad investeert in een goede 
kennisinfrastructuur. Onderwijs en lokale arbeids
markt worden nauwer op elkaar aangesloten. 

4.6. Een platteland met eigen perspectief 
• 72 
4.6.1 Het is een uitdaging om een goede balans te 
vinden tussen economische en niet-economische 
functies op het platteland. De verweving van land
bouw met natuur is een voorwaarde om tot integra
le plattelandsontwikkeling met een eigen perspec
tief te komen. De landbouw moet nog meer bij het 
natuurbeheer, inclusief het eindbeheer, betrokken 
worden. Er dient ruimte te zijn voor huisvesting 
van de lokale bevolking, waarbij bindingseisen voor 
de vestiging mogen worden gesteld door het ge
meentebestuur. 

4.6.2 Nieuwe economische dragers zijn wenselijk 
voorzover deze niet het karakter van het gebied aan
tasten. Vestiging vindt ofwel plaats in de kernran
den van de dorpen, ofwel zij past in de bedrijfsver
breding van agrarische ondernemingen. Telewer
ken en productiedecentralisatie kunnen een bijdra
ge leveren aan versterking van de economische 
structuur en aan behoud van de leefbaarheid van 
het landelijk gebied. Het grondbeleid draagt, zono
dig met nieuw instrumentarium, bij aan een zuinig 
gebruik van ruimte en handhaving van het lande
lijk karakter. Sanering van oude bedrijfsterreinen 
heeft voorrang boven aanleg van nieuwe. Buiten de 
Randstad zal de auto onvermijdelijk een noodzake
lijk vervoermiddel blijven. Vanwege de vangnet
functie moet het openbaar vervoer echter op vol
doende niveau blijven. 
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4.6.3 Het CDA streeft naar een voorzieningenni
veau dat zo dicht mogelijk bij de burger staat en zo
veel mogelijk aansluit bij gegroeide lokale gemeen
schappen. Vanwege de verschillen tussen de onder
scheiden regio's is plattelandsontwikkeling maat
werk. Daarbij wordt gestreefd naar het concept van 
het complete dorp. Dat wil zeggen dat winkels, 
scholen, dorpscentrum, dependance van het post
kantoor, verzorgingshuis, openbaar vervoer en 
werkgelegenheid binnen redelijk bereik zijn. Om de 
opheffing van zowel openbare als bijzondere scho
len voor basis- en voortgezet onderwijs zo veel mo
gelijk te voorkomen, wordt aan binnen de richtin
gen regionaal gefuseerde schoolbesturen die over 
voldoende leerlingen beschikken gevraagd depen
dances te handhaven. Als ook dat geen soelaas 
biedt, draagt het gemeentebestuur zorg voor veilig 
leerlingenvervoer . 

4.6.4 De budgettoedeling aan de regionale korp
sen maakt het mogelijk dat de overheid de veilig
heid op het platteland waarborgt door drastische 
verkorting van de aanrijtijden en de vestiging van 
één politiepost per gemeente en/ofkern van enige 
omvang. 

Plattelandsondernemers 
• 73 
4.6.5 Zestig procent van het Nederlands grondge
bied wordt beheerd door en is in gebruik van platte
landsondernemers. Wat betreft voedselvoorzie
ning, sierteeltproductie, natuurbeheer, recycling, 
als leverancier van grondstoffen en vanwege haar 
bijdrage aan de welvaart is de agrarische sector van 
onmisbare betekenis voor de Nederlandse samenle
ving. Boeren en tuinders produceren levenskwali
teit. De agrarische sector krijgt een sterkere rol in 
de kringloopfuncties van energie, water en C02. 

4.6.6 De agrarische sector maakt als gevolg van 
het EU-beleid, de afspraken in het kader van de we
reldhandelsorganisatie (WTO) en het ruimtelijke 
ordenings- en milieubeleid een ingrijpende her
structurering door. Bedrijfsontwikkeling door of
wel schaalvergroting, ofwel verbreding van activitei
ten bij schaalbehoud en een goed sociaal beleid bij 
bedrijfsbeëindiging, moeten leiden tot een duurza
me en concurrerende land- en tuinbouw. Hierbin
nen is plaats voor de diverse bedrijfsstijlen waaron
der het gezinsbedrijf. Het onderzoeks-, voorlich
tings- en onderwijsinstrumentarium wordt daartoe 
ingezet en op kwalitatief hoog peil gehouden. Plat
telandsondernemers kiezen zelf voor het soort be
drijfsontwikkeling, afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden en passend b~nnen het ruimtelijk 
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beleid. De kosten voor milieuvriendelijker land
bouw mogen niet eenzijdig aan de boer worden op
gelegd. Milieuvergunningen voor deze sector wor
den voor een zodanige termijn verstrekt, dat inves
teringen binnen een redelijke termijn kunnen wor
den afgeschreven. De biologische landbouw dient 
meer gestimuleerd te worden. 

4.6.7 Herstructurering in de landbouw, zoals in 
de varkenshouderij, wordt gerealiseerd door stimu
lering van de bedrijfsontwikkeling. Bedrijfsontwik
keling wordt getoetst aan duidelijke voorwaarden 
op het gebied van onder meer milieu, ruimtelijke 
ordening en dierenwelzijn. Onderzocht moet wor
den hoe (o.a. fiscale) faciliteiten bij bedrijfsbeëindi
ging kunnen bijdragen tot betere structurele ont
wikkelingsmogelijkheden. 

• 74 
4.6.8 Internationale marktwerking en extensive
ring nopen tot kostprijsverlaging door schaalver
groting. Tendensen tot schaalvergroting in de land
bouw worden kritisch gevolgd. De voorgestelde 
prijsbeheersing van verbruiksrechten behoort tot 
de daartoe te nemen maatregelen. Gemeenschappe
lijk landbouwbeleid in EU-verband blijft nodig met 
het oog op marktbeheersing, teneinde de omslag 
naar een meer duurzame landbouw te bevorderen. 
Omdat de intensieve agrarische sector in Neder
land door middel van bedrijfsontwikkeling inspeelt 
op de milieudoelstellingen, dient de EU naast de ex
tensieve ook de intensieve landbouw in haar beleid 
te erkennen. 

4.6.9 De overheid voorkomt dat zij door een al te 
gedetailleerde inmenging op de stoel van de onder
nemer gaat zitten. Zij schept en handhaaft de socia
le en ecologische randvoorwaarden waarbinnen 
een redelijk rendement voor concurrerende en 
duurzaam opererende bedrijven mogelijk is. Een 
beperkte verschuiving van prijsondersteuning naar 
directe en aan voorwaarden verbonden toeslagen 
per hectare of per dier beschermt de inkomensposi
tie van de agrarische sector op langere termijn. 

4.6.10 Er zijn in de samenleving plaatsen nodig 
waar mensen, die minder bestand zijn tegen het 
jachtige moderne bestaan, op een andere wijze kun
nen werken, waar werk en persoonlijke zorg hand 
in hand gaan en de directe confrontatie met de na
tuur heilzaam is. Boerenbedrijven die deze functie 
willen en kunnen behartigen als alternatief voor in
stitutionele patiënten- en cliëntenzorg worden posi
tief tegemoet getreden. 
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4.6.11 De te verwachten daling van het aantal be
drijven door bedrijfsbeëindiging zal niet voldoende 
zijn om in de behoefte aan grond door schaalver
groting en extensivering te voorzien. Het tempo 
waarin verstedelijking, infrastructuur en natuurbe
leid grond onttrekken aan de landbouw zal verdub
belen. Daarom krijgt de landbouw meer prioriteit 
in de ruimtetoedeling, wordt het proces van landin
richting ten behoeve van herstructurering van land
en tuinbouw versneld door extra middelen toe te 
kennen, wordt naast natuurcompensatie ook het 
principe van landbouwcompensatie ingevoerd in 
het ruimtelijke ordeningsbeleid en komt in streek
en bestemmingsplannen meer ruimte voor ontwik
keling en omschakeling van bestaande bedrijven. 
Het CDA wil voorts de positie van vrouwen in de 
agrarische sector versterken. (Zie ook 1.1.10) 

4.7. Een natuur om te bewaren 
• 75 
4.7.1 De mens maakt deel uit van de natuur en 
kan zich daar, op straffe van verlies aan toekomst
perspectief, niet aan onttrekken. Natuur dient een 
positie in de samenleving te verkrijgen die vergelijk
baar is met die van cultuur: een evenwicht tussen 
zorg voor het verleden, zorg voor het bestaande en 
zorg voor morgen door vernieuwing. De overheid 
speelt daarbij een waarborgende en stimulerende 
rol en heeft een voorbeeldfunctie. 

4.7.2 De overheid stelt voldoende middelen ter be
schikking om de Ecologische Hoofdstructuur te re
aliseren, waarbij rekening gehouden wordt met het 
draagvlak in de streek en met inschakeling van 
agrariërs. Gemaakte afspraken worden nagekomen. 
Natuur buiten de beschermde natuurgebieden 
wordt in samenhang met andere functies bezien. 
Bij deze verweving past geen specifieke extra be
scherming. Indien een zorgvuldige ruimtelijke af
weging leidt tot aantasting van natuur wordt deze 
gecompenseerd. Deze compensatieverplichting 
wordt in heldere, eenvoudige wetgeving vastgelegd. 
De compensatie wordt vooral ingezet om robuuste 
groene structuren te verkrijgen en te versterken. 

4.7.3 Passend binnen door streek- en bestem
mingsplannen aangegeven aard en karakter van de 
groenstructuren hebben ook particulieren een be
langrijke verantwoordelijkheid voor natuurontwik
keling. Agrariërs en landgoedeigenaren hebben een 
waardevolle en onmisbare functie in het beheer van 
natuur en landschap. Experimenten met nieuwe 
landgoederen worden voortgezet. Tegenover na
tuurproductie hoort een reële betaling met een 
langdurig perspectief te staan. Natuur-beheersver-
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goedingen worden terwille van de rechtszekerheid 
vastgelegd in een Algemene Beheerswet. 

Waterbeheer 
• 76 
4.7.4 Waterbeheer heeft vanwege de volksgezond
heid en ecologische doelstellingen hoge prioriteit. 
De ontwikkeling van technologische en biologische 
middelen voor efficiënte bodemreiniging krijgt een 
krachtige impuls. Het waterbeheer wordt zodanig 
ingebed in ruimtelijke ordening en landschapsbe
heer, dat het natuurherstel op de bij de Nederland
se waterrijke delta passende wijze bevordert. De uit
spoeling van bodemverontreiniging naar het voor 
drinkwater en hoogwaardig industrieel gebruik 
noodzakelijk grondwater heeft bedreigende vor
men aangenomen. De milieuheffing op het gebruik 
van grondwater dient, door haar progressieve ka
rakter boven een voor ieder huishouden en bedrijf 
benodigd basisgebruik, verspilling te verhinderen. 
Van provinciale heffingen wordt afgezien, als de 
doelstellingen van het anti-verdrogingsbeleid in de 
agrarische sector kunnen worden gehaald door con
serveringsmaatregelen, beregening op maat, beper
king van de diepte van de onttrekkingen en aanleg 
van beheergebieden rondom natte natuurgebieden. 
Dit beleid geldt ook voor de industrie. 

4.7.5 Het Deltaplan Grote Rivieren wordt onver
kort en onvertraagd uitgevoerd. Ditzelfde geldt on
verkort voor de bestuursovereenkomst over de IJs
selmeerdijken. 

Dierlijk en plantaardig leven is ook een geschenk 
• 77 
4.7.6 De omgang met dieren en planten is op
nieuw een onderwerp van publieke bezinning ge
worden. Het CDA benadert deze vragen vanuit de 
opdracht tot rentmeesterschap. Dierlijk en plant
aardig leven behoort tot de schepping die de mens 
in beheer is gegeven. Dat betekent dat dieren recht 
gedaan moet worden naar hun geschapen aard. 
Dieren krijgen voldoende bewegingsvrijheid. Het 
veterinair beleid van de Europese Unie wordt, 
mede in verband met de toetreding van nieuwe lid
staten, verscherpt en uitgebreid. Voor planten zijn 
hun plaats in de ecologische kringlopen en de soor
tenrijkdom beschermingscriteria. Genetisch ingrij
pen bij dieren en planten dient met grote behoed
zaamheid te geschieden, in het belang van de ge
zondheid van mensen en dieren en van de ecologi
sche systemen. 

4.7.7 Het klonen van dieren en het toevoegen van 
soortvreemd genetisch materiaal moet met de uiter-
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ste voorzichtigheid tegemoet getreden worden. Het 
valt echter niet in alle gevallen uit te sluiten. Een 
verantwoorde ontwikkeling van deze technologie 
wordt bevorderd door een minder restrictief beleid 
voor wat betreft onderzoek en ontwikkeling, maar 
meer regulerend ten aanzien van verantwoording, 
rapportage, informatievoorziening en uiteindelijke 
toepassing. 

4.7.8 De verantwoording van het handelen van 
wetenschap en bedrijfsleven wordt in een ethisch 
en maatschappelijk toetsbaar kader gebracht. On
derzoek en ontwikkeling worden door certificering 
van laboratoria en bedrijven op dit gebied aan deze 
normen gebonden. Voordat de toepassing van in 
dit kader nieuw ontwikkelde technologie door de 
overheid wordt vrijgegeven dient een openbare 
technologie-impact-rapportage te worden uitge
voerd, waarin de aard en het beoogde doel van de 
genetische ingreep worden aangegeven, een risico
analyse wordt uitgevoerd voor plant, dier, mens en 
levenloze natuur en een morele verantwoording 
plaatsvindt in het licht van bovengenoemde nor
men. 

4.8. Duurzaamheid in Europa 
• 78 
4.8.1 Op Europees niveau moet voor de grensover
schrijdende aspecten van ruimtelijke ordening su
pranationale regelgeving mogelijk zijn. Een minder 
vrijblijvende grensoverschrijdende samenwerking 
van provincies met aangrenzende Noordduitse en 
Belgische regio's, waarbinnen ook experimenten 
met harmonisatie van fiscaal en arbeidsvoorwaar
denbeleid mogelijk moeten zijn, dient een opmaat 
te zijn voor een dergelijke ontwikkeling. 

4.8.2 De Europese Unie zorgt door middel van 
normstelling voor een gelijkwaardig bescher
mingsniveau voor het milieu in de hele Unie, zodat 
concurrentie op milieuvoorwaarden binnen de 
Unie wordt uitgesloten. Een Europese Energie C02-
Gemeenschap zorgt ervoor dat de electriciteitsop
wekking in West-, Midden- en Oost-Europa ver
sneld omgebouwd wordt op minder vervuilende en 
duurzame technologie. 

4.8.3 Toepassing van het Europese Energie Hand
vest, dat in december 1994 is vastgesteld, wordt 
met kracht bevorderd. Op die manier worden Wes
terse bedrijven en expertise ingeschakeld om ener
giebronnen en infrastructuur in Midden- en Oost
Europa duurzaam en efficiënt te beheren. 
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4.9. Mondiaal rentmeesterschap 
• 79 
4.9.1 In vervolg op de inspanningen van niet-gou
vernementele organisaties en om het wereldwijde 
draagvlak van milieu en natuur te versterken, 
steunt Nederland de inspanningen om de bescher
ming van de rechten van de mens aan te vullen met 
"Een Handvest voor het Behoud van de Schepping". 

4.9.2 Zonder armoedebestrijding kan het niet ko
men tot goed milieubeleid en afremming van de 
groei van de wereldbevolking. De wereldmarkt 
wordt genormeerd aan sociale en ecologische rand
voorwaarden, op te nemen in handelsovereenkom
sten. Gestreefd wordt naar een eerlijke verdeling 
van verantwoordelijkheden in mondiaal verband, 
die uitgaat van de mogelijkheden van afzonderlijke 
landen. Hernieuwde inzet is noodzakelijk om het 
wereldvoedselvraagstuk op te lossen. Nieuwe tech
nologie maakt dat in beginsel mogelijk. Het opleg
gen van milieunormen dient gepaard te gaan met 
het bieden van gelijke handelsmogelijkheden. 

4.9.3 Het aanpakken van milieuproblemen bij de 
bron kan nopen tot het doen van uitgaven in ande
re landen. Als milieugelden, zonder onze eigen ver
plichtingen te ontlopen, met een hoger milieuren
dement elders geïnvesteerd kunnen worden, dient 
dat te gebeuren. Met name het C02-beleid vraagt 
om gezamenlijke implementatie. Bij voorkeur ge
schiedt dit via het beleid van de Europese Unie. Een 
substantieel deel van de internationale hulp en sa
menwerking wordt besteed aan verbetering van het 
milieu in ontwikkelingslanden. 

4.9.4 Indien bedrijven investeringen doen in lage
lonenlanden en daar produceren, dienen zij daar de 
beste technologie toe te passen waarover zij be
schikken. Dit uit oogpunt van milieuvriendelijk
heid. 

4.9.5 Nederland zet zich in voor verscherpt toe
zicht op de bescherming van de mondiale biodiver
siteit, op het land en in zeeën en oceanen, in de in
ternationale organen en in de vorm van aange
scherpte verdragen. Het Jaar van de Oceanen krijgt 
vervolg door bijzondere aandacht voor de kwets
baarheid van het milieu daar waar afvalstromen en 
toerisme de kusten bedreigen. Het gemeenschappe
lijk erfgoed van de niet bij landen behorende zeeën 
en oceanen wordt zó beheerd, dat de biodiversiteit 
in stand blijft. 

4.9.6 Omschakeling naar schonere productie in 
ontwikkelingslanden wordt ondersteund in het be-
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leid van internationale hulp en samenwerking. Ho
gere prijzen, hergebruik, gedragscodes, keurmer
ken, goede traditionele productiemethoden en ge
bruik van alternatieven moeten overexploitatie van 
grondstoffen tegengaan. Blijvende aandacht is no
dig voor plattelandsontwikkeling, herbebossing en 
ecotoerisme. Door een elementair levensniveau 
voor ieder, door meer werkgelegenheid voor vrou
wen en door betere voorlichting, educatie en scho
ling zodat geboorteregeling kan worden toegepast 
wordt de groei van de wereldbevolking afgeremd. 
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5. Balans tussen markt en maatschappij 
• 80 
De sociaal-economische ontwikkeling is fascine
rend. Met nieuwe technologieën, met toenemende 
internationale vervlechting van economieën, met 
economische en monetaire integratie in Europa, lij
ken er kansen te over. Maar er is ook een schaduw
kant van armoede, gebrek aan participatie en uit
sluiting. Sociale samenhang ontstaat als mensen er 
voor elkaar zijn: rijk en arm, autochtoon en alloch
toon, mannen en vrouwen dichtbij en veraf. De 
overheid moet zich tot taak stellen de participatie 
van alle groepen die zich in een achterstandspositie 
bevinden op alle maatschappelijke niveaus te ver
groten. Zijzelf dient daarbij een voorbeeldfunctie 
te vervullen. Sociale samenhang is gebaat bij een 
economie die ieder mens kansen geeft. En de eco
nomie kan niet zonder een samenleving met een 
klimaat dat oproept tot ondernemingszin, kennis, 
solidariteit en integriteit. Sociale zekerheid mag 
om die reden dan ook niet verengd worden tot een 
vraagstuk van risicodekking voor het individu. 
Prikkels zijn prima, maar dan wel binnen een con
text van solidariteit en verantwoordelijkheid. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt 
deel uit van ondernemerschap. Goed ondernemer
schap is essentieel voor de vitaliteit van de econo
mie. Internationale concurrentie maakt concurren
tiekracht en goede concurrentievoorwaarden nood
zakelijk. Inspelen op nieuwe kennis en technologie 
is daarbij essentieel. Dat vergt investeringen van 
overheid en bedrijfsleven: een megaplan voor ken
nis, technologie en informatica. De klacht vanuit 
het bedrijfsleven dat de kwaliteit van het onderwijs 
tekortschiet, vraagt om een serieus antwoord. Het 
zijn uiteindelijk de inzet van mensen en hun onder
nemingszin die het sociaal kapitaal van de econo
miemaken. 

5.1. Tegen de tweedeling: solidariteit 
• 81 
5.1.1 Stille armoede en schreeuwende rijkdom 
mogen niet samengaan. De oproep, ook vanuit de 
kerken, om de samenleving een hoger sociaal gehal
te te geven vraagt om een antwoord. De politiek 
mag niet berusten in een zich scherper aftekenende 
tweedeling in de samenleving. Respect voor de 
menselijke persoon en de cohesie van de samenle
ving vragen een cultuur van solidariteit, 66k van de 
hoogste inkomens. Een sterkere sociale gezindheid 
is nodig bij de opvoeding, in het onderwijs en in de 
media. Een gestructureerd armoedebeleid moet ie-
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der mens in staat stellen een volwaardig leven te lei
den. In de subsidieregelingen voor huren, kinder
opvang, studie- en zorgkosten worden lastenpla
fonds aangebracht als aandeel van het gezamenlijk 
inkomen per huishouden. 

5.1.2 Tweedeling moet op de eerste plaats worden 
bestreden door de eigen capaciteiten van mannen 
en vrouwen te versterken en door de eigenwaarde 
en persoonlijke vitaliteit te benadrukken. Het bie
den van perspectief op betaalde arbeid is daarbij es
sentieel. Instrumenten daartoe zijn persoonlijke en 
betrokken begeleiding, scholing, cursussen en sta
ges. Participatie wordt voorts bevorderd door het 
stimuleren van mensen met plannen voor een ei
gen onderneming en door het samen met het be
drijfsleven ondersteunen van instellingen die zin
volle sociaal-economische activiteiten mee helpen 
dragen. Ondernemingen moeten zich inzetten voor 
betere arbeidsparticipatie van ouderen, allochtonen 
en mensen met een handicap. Lasten op arbeid 
moeten worden teruggedrongen. Eigen verantwoor
delijkheid van mensen wordt tenslotte ondersteund 
door tijdelijke verruiming van bijverdiensten naast 
de sociale uitkering. 

5.1.3 Afhankelijk van de omstandigheden, binnen 
een evenwichtig kader van rechten en plichten en 
zonder het perspectief op volledig betaald werk uit 
het oog te verliezen, krijgen uitkeringsgerechtigden 
de mogelijkheid voor een bepaalde tijd betaald 
werk en/of andere activiteiten (scholing, vrijwilli
gerswerk, zorg) te combineren met een uitkering. 
Het beleid ten aanzien van de sollicitatieplicht 
moet hier rekening mee houden. 

5.1.4 De solidariteit van werkenden met mensen 
aan de onderkant, vooral met hen die reeds langere 
tijd zijn aangewezen op een minimuminkomen, is 
onmisbaar. Tenzij de verhouding tussen het aantal 
werkenden en niet- of anders-werkenden aanzien
lijk verslechtert, worden uitkeringen gekoppeld aan 
de gemiddelde contractloonstijging. Dit is tegelijk 
een appèl op sociale partners om bij de loononder
handelingen rekening te houden met degenen die 
(nog) geen werk hebben. 

• 82 
5.1.5 Bijzondere aandacht vragen groepen bij wie 
de vaste lasten een groot beslag leggen op het be
steedbaar inkomen: volledig arbeidsongeschikten, 
alleenstaande ouderen met alleen AOW en eventu
eel een klein aanvullend pensioen, gezinnen met 
kinderen vanaf het minimumniveau en mensen die 
langdurig op de bijstand zijn a~ngewezen. Er ko-
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men netwerken van overheid, wijk-en buurtwerk, 
cliëntenraden, zelfhulpgroepen, kerken, vakbon
den, woningbouwverenigingen en nutsbedrijven. 
Doel is mensen te bereiken die het echt nodig heb
ben en hen optimaal van de beschikbare regelingen 
gebruik te doen maken. Een activeringsfonds geeft 
maatschappelijke en kerkelijke organisaties mede
verantwoordelijkheid voor herstel van zelfredzaam
heid. Ook de kindertoeslag voor minima en kind
vriendelijke fiscale maatregelen dragen hieraan bij. 
De discretionaire bevoegdheid van gemeenten om 
in die situatie maatwerk te leveren, bijverdiensten 
vrij te laten, ontheffing te verlenen van gemeentelij
ke belastingen en schuldenregelingen te treffen, 
wordt vergroot. Gemeenten en woningbouwvereni
gingen wordt gevraagd consulenten aan te stellen 
om mensen actief te begeleiden naar goedkopere 
woningen. 

5.1.6 Waar dit alles in individuele gevallen niet 
leidt tot een situatie van zelfredzaamheid, vult de 
gemeentelijke sociale dienst tijdelijk het inkomen 
aan op grond van vastgestelde maximumuitgaven 
voor woonlasten, kosten van gezondheidszorg, ta
rieven van nutsbedrijven en andere publiekrechte
lijke heffingen en belastingen. Daarbij wordt de pri
vacy gerespecteerd en worden nodeloze bureaucra
tie of onbegrijpelijke invulformulieren vermeden. 
De vertrouwensband tussen uitkeringsinstantie en 
uitkeringsgerechtigde wordt versterkt. Gelijke ge
vallen worden in principe gelijk behandeld, tenzij 
maatwerk in verband met verschillen in woon- en 
leefomstandigheden noodzakelijk is. 
Beleidsverschillen tussen gemeenten worden terug
gedrongen door een betere coördinatie op centraal 
niveau. Door effectrapportages van sociale maatre
gelen en cumulatie van regelingen vindt controle 
plaats, die zonodig leidt tot ingrijpen. 

5.2. Flexibiliteit en zekerheid; de toekomst van het 
arbeidsbestel 
• 83 
5.2.1 Meer banen zijn noodzakelijk. Ieder die kan 
participeren, moet daartoe de kans krijgen. Ook 
(her)intreders, oudere werknemers en mensen die 
in deeltijd willen werken. Schotten tussen uitke
ringsgerechtigheid, werknemerschap en zelfstandig 
ondernemerschap worden weggenomen, onder 
meer door vereenvoudiging van regelgeving en ver
mindering van administratieve lastendruk, door 
een coöperatieve opstelling van uitvoeringsorgani
saties van de sociale zekerheid en door een partici
patie-stimulerend fiscaal beleid. Vergroting van het 
aantal banen is mede een verantwoordelijkheid van 
sociale partners. Aandacht van overheid en sociale 
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partners is nodig voor de consequenties van flexibi
lisering van de arbeid voor pensioenvoorziening en 
de mogelijkheden tot het sluiten van een hypotheek. 

5.2.2 Het algemene werkgelegenheidsbeleid wordt 
versterkt ten behoeve van banengroei. De prijs van 
arbeid, in het bijzonder op minimumniveau, mag 
geen belemmering vormen voor de toegang tot de 
arbeidsmarkt. Verlaging van de werkgeverslasten 
en lastenverschuiving, die arbeid minder en con
sumptie meer belast, zijn daarom geboden. 

5.2.3 De arbeidsparticipatie van 55-65-jarigen 
wordt met kracht bevorderd. Dat is op de eerste 
plaats een zaak van sociale partners. In het arbeids
voorwaardenoverleg kunnen zij participatie en 
flexibilisering integreren. De overheid kan werkge
vers vrijstellen van WW-premies over werknemers 
ouder dan 55 jaar. Zo nodig geeft zij een specifieke 
55+ afdrachtskorting aan werkgevers. Flexibele pen
sionering, ook na het 65e jaar, wordt mogelijk ge
maakt. 

5.2.4 Het wettelijk minimumloon blijft als ijkpunt 
voor het sociaal minimum intact. Het probleem 
van tekortschietende arbeidsproductiviteit op 
WML-niveau wordt ondervangen door afdrachts
korting en loonkostensubsidies voor de werkgever. 
Mogelijkheden van het werken met behoud van uit
kering en vouchers, met name van belang voor de 
dienstverlenende sector, moeten worden benut. 
Ook meer ondernemerschap van mensen leidt tot 
banengroei. Verdiensten die betrokkenen zelf we
ten te genereren worden zo nodig aangevuld. 

5.2.5 Het verschil tussen bruto en netto wordt 
met name bij de lagere inkomens zoveel mogelijk 
teruggedrongen. Als loonkostensubsidies worden 
ingezet of als er wordt gewerkt met behoud van uit
kering, mogen mensen meer verdienen dan het wet
telijk minimumloon. Dit zou kunnen beginnen 
met 105-110% en oplopen naar 120-130%. Hierbij 
is persoonlijke begeleiding noodzakelijk. De armoe
deval moet krachtig worden bestreden: belasting
stelsel, huursubsidie en gemeentelijk incentive-be
leid moeten zodanig worden veranderd dat het ook 
voor mensen met een uitkering direct loont als zij 
aan de slag gaan. Loonkostensubsidies zijn in begin
sel tijdelijk en bedoeld als opstap naar de reguliere 
arbeidsmarkt. Loonkostensubsidies moeten vooral 
ook worden ingezet om het aantal banen in de 
marktsector te vergroten. Structureel gesubsidieer
de banen die worden gereserveerd voor langdurig 
werklozen, worden zodanig vormgegeven dat zij 
structureel inpasbaar zijn in de laagste loonschaal 
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van het voor de betreffende werkgever geldende ar
beids-voorwaardenregime. 

• 84 
5.2.6 Het CDA heeft voorkeur voor een model 
waarbij de overheid basiswaarborgen biedt, de 
werknemersverzekeringen een zaak zijn van sociale 
partners en aanvullende, individuele (markt)rege
lingen het sluitstuk vormen (ook wel cappuccino
model genoemd). Aan de hand van evaluaties 
wordt bezien of de huidige regelingen in de sfeer 
van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid 
aangepast moeten worden. Met het oog op faire be
handeling en het voorkomen van risicoselectie wor
den bij deze evaluatie ook de waarnemingen van 
artsen betrokken. Zo nodig worden meer collectie
ve elementen geïntroduceerd die boven het niveau 
van de onderneming uitgaan en die tegelijk recht 
doen aan de verantwoordelijkheid van sociale part
ners. Bijzondere aandacht is nodig voor de positie 
van werkgevers in kleine ondernemingen. 

5.2.7 Indien op basis van de in 5.2.6 bedoelde eva
luaties blijkt dat correcties in de sociale zekerheid 
noodzakelijk zijn, denkt het CDA aan: (l) beper
king van de verplichting tot doorbetalen van het 
loon bij ziekte tot 13 weken met daaropvolgend be
drijfstakgewijze regelingen. Deze regeling zou zo 
nodig eerst kunnen gelden voor kleine werkgevers, 
omdat in deze kring de gevolgen van de Wet uit
breiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz) het 
sterkst doorwerken; (2) beperking van de eigen risi
co-periode van de werkgever bij arbeidsongeschikt
heid van de werknemer tot twee jaar; (3) een be
drijfstakrisico op het gebied van de werkloosheids
regeling gedurende het eerste half jaar, waarna een 
wettelijke regeling kan volgen. 

5.2.8 Het belang van de uitkeringsgerechtigde 
staat voorop bij een verder regionaal samenbren
gen van sociale dienst, uitvoeringsorganen van 
werknemersverzekeringen en arbeidsvoorziening. 
Gezien de relatie met de arbeidsmarkt blijven socia
le partners via een verplichtende procesgerichte sa
menwerking bij dergelijke structuren betrokken. 
Het toezicht blijft onafhankelijk. 

5.2.9 Zonder aantasting van de inkomensgarantie 
dient de sociale zekerheid meer bij te dragen aan 
stimulering van participatie. Sociale zekerheid 
moet samengaan met scholing en een fair sanctiebe
leid. Meer banen zijn nodig voor zorg en veiligheid. 
Uitkeringen en wachtgelden kunnen voor dergelij
ke maatschappelijke taken worden ingezet. Gelet 
op de vergrijzing kan het ontvangen van een uitke-
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ring (plus een zeker netto voordeel) gecombineerd 
worden met activiteiten in de thuiszorg en de zorg 
voor de leefomgeving. 

5.2.10 Gerichte subsidiering van arbeidsplaatsen 
is een instrument van werkgelegenheidsbeleid. Zij 
die langdurig van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten 
kan hiermee een nieuw perspectief worden aange
boden. Als voorwaarden gelden dat via reguliere fi
nanciering geen of geen volledig loon voor deze 
functies kan worden opgebracht, dat geen verdrin
ging van bestaande arbeid plaatsvindt, dat achter
standsgroepen voorrang hebben bij de vervulling 
en dat doorstroomactiviteiten worden onderno
men. Bijzondere aandacht verdient de ondersteu
ning van werkzoekenden die al of niet in combina
tie met een gesubsidieerde baan een eigen bedrijf 
proberen op te starten. 

5.2.11 Internationale ontwikkelingen mogen niet 
leiden tot sociale dumping. Op Europees niveau 
moet gewerkt worden aan een gecoördineerde 
werkgelegenheidsstrategie, aan het formuleren van 
gemeenschappelijke doelstellingen en aan sancties 
op het niet naleven van afspraken. 

5.3. Kennis en informatie als het nieuwe kapitaal 
• 85 
5.3.1 Een informatie- en kennissamenleving stelt 
nieuwe eisen aan mensen, organisaties en de over
heid. De overheid heeft een belangrijke taak bij het 
scheppen van de voorwaarden die nodig zijn om 
dat kapitaal in stand te houden en te vernieuwen. 
Dit geldt in het bijzonder voor de verwerving, over
dracht en toepassing van kennis. Bepalend zijn in 
dat verband omvang, kwaliteit en organisatie van 
onderzoek; toegankelijkheid, bruikbaarheid en ef
fectiviteit van onderwijs; en onderlinge afstemming 
en verwevenheid van praktijk, onderwijs en onder
zoek. 

5.3.2 Goed (technisch) beroepsonderwijs op alle 
niveaus is een eerste voorwaarde voor een optimale 
arbeidsparticipatie, ook voor mensen die herintre
den. Daartoe behoeft het verdere versterking, mo
dernisering en uitbreiding van materiële voorzie
ningen (apparatuur). Goede toegankelijkheid en 
(financiële) laagdrempeligheid van de scholings
voorzieningen zijn essentieel. Ook het stimuleren 
van samenwerking tussen scholen voor Technisch 
beroepsonderwijs zoals Technocentra, is een goede 
zaak. Betere voorlichting, promotie kennis van de 
Nederlandse taal en extra begeleiding zijn nodig. In 
het beroepsonderwijs staat opleiding tot herkenba
re beroepen en praktische vaa~digheden voorop. 
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Een grotere deelname van leden uit culturele min
derheden aan het beroepsonderwijs kan de positie 
op de arbeidsmarkt van deze groep versterken. De 
doorstroom van VBO naar MBO wordt krachtig 
bevorderd. In het kader van de Europese Integratie 
dient in het voortgezet onderwijs onderricht in ten 
minste twee vreemde talen verplicht te zijn. 

5.3.3 Het hoger onderwijs staat voor de taak zich 
aan te passen aan de veranderende omgeving en de 
maatschappelijke behoefte. Dat is op de eerste 
plaats een kwestie van de eigen strategische keuzen, 
kwaliteitszorg en beleid van de afzonderlijke instel
lingen zelf. Binnen een beperkt aantal randvoor
waarden aan de bekostiging worden beleid, bestuur 
en beheer van de instellingen van hoger onderwijs 
verder verzelfstandigd; ook op het terrein van de ar
beidsvoorwaarden en organisatie. Het beleid van de 
universiteiten om zelf goed onderzoek en onderwijs 
te stimuleren dient gesteund te worden. De uitkom
sten van de beoordeling van landelijke visitatiecom
missies, die zowel de kwaliteit van het onderzoek 
als het onderwijs beoordelen, spelen hierbij een be
langrijke rol. 

Onderzoek 
• 86 
5.3.4 Nederland heeft behoefte aan een samenhan
gend beleid voor technologie, informatica en ken
nis. Investeringen in fundamenteel en toegepast on
derzoek zijn essentieel. Speerpunten in het strate
gisch onderzoek dienen mede voort te komen uit 
consultatie en maatschappelijke discussies. De over
heid verruimt de tweede geldstroom ten behoeve 
van fundamenteel onderzoek, brengt de middelen 
voor de onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit 
(WBSO) voor kleine en middelgrote ondernemin
gen op een hoger niveau (met meer nadruk op de 
ontwikkeling van software en nieuwe media) en be
vordert proefprojecten. Versnippering van onder
zoek en gelden wordt tegengegaan. In het licht van 
globalisering van onderzoek wordt de nadruk ge
legd op concentratie op terreinen waar Nederland 
sterk is. De keuze van die terreinen moet binnen 
een kader van afstemming tot stand komen, waar 
de overheid, anders dan als gebruiker, buiten staat. 

5.3.5 De kennisinfrastructuur dient zowel aan de 
economische sector als de non-profit-sectoren ten 
goede te komen. Naast het toegepaste onderzoek 
dient aan universiteiten en elders ruimte te blijven 
voor onderzoek waarvan het maatschappelijk nut 
niet direct aantoonbaar is of zich niet direct laat 
meten in geldelijke termen. 
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5.3.6 De tarieven voor toegang tot de infrastruc
tuur van informatie- en communicatietechnologie 
door aanbieders van informatie blijven marktcon
form, behalve bij openbare voorzieningen. Omwille 
van een goede mededinging moet sprake zijn van 
afdoende toezicht op infrastructuurbeheerders, zo
als kabelmaatschappijen en telecombedrijven. Om 
te bevorderen dat toegang tot de infrastructuur is 
gewaarborgd, moet deze functie en de contentfunc
tie in principe niet binnen hetzelfde bedrijf worden 
verenigd. 

Studiefinanciering 
• 87 
5.3.7 Studie, opleiding en vorming zijn in de eer
ste plaats een verantwoordelijkheid van betrokke
nen en, in het geval van jongeren, hun ouders. Het 
maatschappelijk belang van een hoog niveau van 
ontwikkeling legt bij de overheid de taak ervoor te 
zorgen dat kosten geen belemmering vormen voor 
de ontplooiing van beschikbare talenten en vaardig
heden. Het stelsel van studiefinanciering dreigt ech
ter door voortgaande beperkingen en bezuinigin
gen zelf een belemmering te worden. 

5.3.8 Uitgangspunt moet zijn dat de toegang tot 
voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs gewaar
borgd is voor ieder die een studie wil en kan vol
gen. Het stelsel van studiefinanciering moet voorts 
bestendig zijn en niet afhankelijk van jaarlijkse bud
gettaire overwegingen. Maatregelen zijn nodig om 
het rendement te verbeteren en de studiekeuze 
meer te doen aansluiten bij de praktische bruik
baarheid en de beschikbare vraag. Vrijheid van stu
diekeuze dient evenwel mogelijk te blijven. Het on
derscheid tussen thuis- en uitwonend blijft en de 
OV -jaarkaart blijft. Indien noodzakelijk en moge
lijk wordt het beschikbare budget verruimd. 

5.3.9 De studiefinanciering blijft mede afhankelijk 
van het tempo waarmee de studie doorlopen 
wordt, met dien verstande: (1) dat naast de studie
punten evenzeer de persoonlijke omstandigheden 
van de student (bijv. door studentendecaan of stu
dieadviseur) bepalend is voor de beoordeling; (2) 
dat de tempobeurs beschikbaar is gedurende de cur
susduur plus een extra jaar, waarbij echter op het 
einde van de cursus een grotere nadruk gelegd kan 
worden op het leningkarakter; (3) dat de student 
tot 25 jaar met een studie kan beginnen en een be
roep kan doen op studiefinanciering voor de gehele 
cursusduur plus 1 jaar. De leeftijdsgrens van 27 jaar 
als absoluut einde voor studiefinanciering wordt 
daarmee afgeschaft; (4) de vormgeving van de aan 
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het studietempo in het hoger onderwijs gestelde ei
sen wordt verbeterd. 

5.3.10 Terugkeer naar een studiefinanciering, die 
de kosten van studie en levensonderhoud volledig 
dekt, is wenselijk noch mogelijk. Schaars beschikba
re middelen worden ingezet waar financiën de 
grootste drempel voor toegang vormen. Uitbrei
ding van de inkomensafhankelijkheid wordt ge
compenseerd door herstel van de fiscale aftrekbaar
heid binnen bepaalde grenzen (plafond, duur, crite
ria die bepalend zijn voor door de overheid ver
strekte studiefinanciering). 

5.4. Toekomstgericht ondernemerschap 
• 88 
5.4.1 Ondernemerschap is verantwoordelijkheid 
nemen, grenzen verleggen en streven naar onafhan
kelijkheid. Deze eigenschappen zijn van groot be
lang in een dynamische internationale economie. 
Gelukkig zijn er tal van mensen die voor zichzelf 
beginnen en een eigen onderneming starten. De 
kwaliteit van de samenleving is gebaat bij meer 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. 

5.4.2 Nederland schept een gunstig vestigingskli
maat voor ondernemingen, waaronder ook interna
tionaal gezichtsbepalende ondernemingen. Bereik
baarheid, gematigde lastendruk, betrouwbaarheid 
van de overheid en een betere onderwijs- en kenni
sinfrastructuur zijn daarvoor nodig. 

5.4.3 Het CDA ziet de onderneming als een sa
menwerkingsverband van stakeholders, waarin alle 
betrokkenen, werknemers, management, kapitaal
verschaffers, klanten, participeren. Daarin is geen 
sprake van exclusieve macht voor de stockholder, 
de aandeelhouder. Een op participatie van alle be
trokkenen gerichte mentaliteit is van wezenlijker 
betekenis dan de juridische vormgeving van mede
zeggenschap. 

5.4.4 Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de ba
nenmotor bij uitstek. De overheid houdt rekening 
met opvattingen binnen het MKB over kwaliteits
versterking van scholing en onderwijs, verevening 
van risico's in de sociale zekerheid - met name ten 
behoeve van kleinere ondernemingen die last heb
ben van loondoorbetalingsverplichtingen -, terug
dringing van de administratieve lastendruk en sane
ring van specifieke regelingen teneinde generieke 
lastenvermindering mogelijk te maken. De over
heid ondersteunt het MKB zich verder internatio
naal te oriënteren, vooral gelet op de voortschrij
dende Europese integratie. 
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5.4.5 Voorkomen wordt dat uitbundige stimule
ring van vestiging van (detailhandels)bedrijven in 
de periferie van steden de bedrijven in binnenste
den benadeelt. Daarvoor is aandacht nodig voor 
het vestigingsklimaat in binnensteden, voor verbe
tering van bestaande winkelcentra en voor oplossin
gen van de parkeerproblematiek. 

5.4.6 De verruiming van openingstijden van win
kels wordt geëvalueerd op de gevolgen voor alle, 
dus ook de kleine ondernemers en het winkelperso
neel. Het aantal zondagen dat winkels open kun
nen zijn, wordt teruggebracht. 

5.4.7 Ondernemerschap is gebaat bij lastenverlich
ting, een gunstig systeem ten aanzien van de inves
teringsaftrek voor het MKB en intensivering van de 
subsidieregeling informatietechnologie. Hoewel te
rughoudendheid is geboden bij het versmallen van 
de grondslag van de indirecte belastingen, kunnen 
in bepaalde gevallen nader te bepalen typen van ar
beidsintensieve dienstverlening onder het lage 
BTW -tarief worden gebracht. Nieuwe bedrijvigheid 
onder vrouwen, culturele minderheden en mensen 
met een handicap en formalisering van informele 
activiteiten vragen bijzondere aandacht. Zie daar
voor 1.11.9 en 1.11 .10. Om het belang van een 
sterk MKB te onderstrepen en de belangen daarvan 
binnen het totale kabinetsbeleid voldoende tot hun 
recht te doen komen, dient in een volgend kabinet 
een staatssecretaris te worden belast met het MKB
beleid. Bijzondere aandacht verdienen fusies waar
door in het bijzonder grote bedrijven een machts
positie krijgen ten opzichte van kleinere bedrijven. 

5.5. Solide overheidsfinanciën 
• 89 
5.5.1 Overheidsfinanciën zullen ook in de toe
komst solide moeten zijn om verlaging van finan
cieringstekort en staatsschuld en de daaruit voort
vloeiende rente- en atlossingsverplichtingen van de 
overheid mogelijk te maken; om op termijn de 
financiële gevolgen van de vergrijzing op te kunnen 
vangen; om ruimte te scheppen voor uitgaven die 
noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de samenle
ving en voor de ruimtelijke inrichting en de infra
structuur. 

5.5.2 Het CDA wil, zowel bij gematigde als bij ho
gere economische groei, investeren in uitgaven die 
de kwaliteit van de samenleving ten goede komen: 
zorg en sociale zekerheid, gezinsbeleid, onderwijs, 
veiligheid, kennis en infrastructuur. Bij een groei 
die hoger uitvalt dan 2% (behoedzaam scenario) 
zullen de daarmee gepaard gaa~de opbrengsten ten 
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gunste van vermindering van overheidsuitgaven (in 
het bijzonder rentelasten, Bijstand en WW) wor
den ingezet alsmede voor versterking van de econo
mische structuur en het onderwijs. 

5.5.3 Extra belastinginkomsten die ontstaan bij 
een hogere groei dan 2% zullen worden besteed 
aan verdere reductie van het financieringstekort en 
aan lastenverlichting, behoudens de groei van uitga
ven met een autonoom karakter. Vermindering van 
het financieringstekort krijgt voor een deel vorm 
via extra stortingen in het AOW-spaarfonds. Las
tenverlichting is er vooral ten behoeve van de fisca
le hervorming en het terugdringen van de lasten op 
arbeid. 

5.5.4 De noodzakelijke ombuigingsmaatregelen 
bestaan in belangrijke mate uit efficiencyverbete
ring bij de overheid in de sfeer van de zorgsector en 
bij de uitvoering van de sociale zekerheid. Efficien
cyverbetering omvat ook de toepassing van infor
matie- en communicatietechnologie. Daarnaast zal 
vermindering van overheidstaken eveneens kunnen 
leiden tot ombuigingen. Privatisering van over
heidsinstellingen dienen aan een kritische evaluatie 
te worden onderworpen, waarbij de evaluatie gere
lateerd dient te worden aan de met die privatisering 
beoogde doelstelling. 

5.5.5 In de komende parlementaire periode wordt 
private financiering van grote, financieel renderen
de projecten bevorderd. De overheid waarborgt de 
financiering van projecten die minder rendement 
opleveren, maar die wel van wezenlijk maatschap
pelijk belang moeten worden geacht. 

5.5.6 De begroting dient vanuit soliditeitsoverwe
gingen zo spoedig mogelijk in evenwicht te worden 
gebracht. Mede tegen de achtergrond van de finan
ciële prioriteiten van dit program dient het EMU
tekort in 2002 via een trendmatig begrotingsbeleid 
te zijn teruggebracht tot 1 % van het bruto binnen
lands product in het behoedzame scenario. Bij een 
aanzienlijk hogere economische groei kan dit per
centage verder dalen . In ieder geval in de parlemen
taire periode na 2002 moet de rijksbegroting slui
tend zijn. 

5.6. Een houdbaar belastingstelsel 
• 90 
5.6.1 Fundamentele herziening van het belasting
stelsel is noodzakelijk. De globalisering van de eco
nomie gaat gepaard met groeiende internationale 
mobiliteit van mensen, handelsstromen en vooral 
kapitaal. Belastinggrondslagen en heffingsbevoegd-
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heden van nationale overheden slijten weg als ge
volg van belastingconcurrentie, belastingarbitrage 
en nieuwe technologiën. Maar er is meer. Rolpatro
nen tussen mannen en vrouwen veranderen. De 
vergrijzing van de samenleving vraagt om extra aan
dacht voor de financiering van de AOW. De huidi
ge verdeling van lasten drukt relatief zwaar, soms 
zelfs onevenredig zwaar op de middengroepen. Een 
belangrijk ijkpunt voor de vernieuwing van het be
lastingstelsel vormt de vergroening. 

5.6.2 Het belastingstelsel moet houdbaar zijn, ge
richt op stabiele en brede grondslagen en een inter
nationale oriëntatie. Op fiscaal terrein wordt onder
scheid gemaakt tussen fiscale maatregelen die van 
belang zijn voor de korte termijn, en een funda
mentele herziening van het fiscale stelsel op de lan
ge termijn. Bij alle fiscale vernieuwingen wordt 
recht gedaan aan solidariteit en rentmeesterschap: 
het heffen van belastingen naar draagkracht en het 
werken aan het perspectief van een duurzame sa
menleving, ook via de indirecte belastingen. 

Maatregelen voor de langere termijn 
• 91 
5.6.3 Een houdbaar fiscaal stelsel wordt geken
merkt door een evenwichtige combinatie van las
tenverschuiving, tariefsverlaging, sanering aftrek
posten en vereenvoudiging. De artikelen 5.6.4 en 
5.6.5 bevatten de noodzakelijke ijkpunten voor fis
cale hervorming op langere termijn. 

5.6.4 Op de eerste plaats zijn dat gezinsvriendelijk
heid, keuzevrijheid en draagkracht. Er komt een 
blijvende regeling die één- en meerverdieners, 
waarin werk en zorg worden gecombineerd, erkent 
en beschermt. Bijvoorbeeld via een zorgloon in de 
vorm van een heffingskorting. 

5.6.5 Vervolgens worden als ijkpunten gehan
teerd: (1) vermindering van de lasten op arbeid 
door verschuiving van directe naar indirecte belas
tingen; (2) vergroening van het fiscale stelsel met 
inachtneming van de internationale omgeving. Mi
Iieuvervuilende activiteiten worden zwaarder be
last; (3) handhaving van de fiscale facilitering van 
het eigen woningbezit; (4) handhaving in beginsel 
van de verzekeringsgedachte in de AOW en de 
AWBZ: fiscalisering van premieheffing maakt de 
verzekeringen kwetsbaar voor politieke willekeur; 
(5) vermindering van de administratieve lasten
druk voor het bedrijfsleven; (6) versterking van de 
internationale samenwerking op fiscaal gebied, ter 
beperking van belastingontduiking en ter verbete
ring van nationale regelgeving ten aanzien van 
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transacties via Internet; (7) beperking van de over
drachtsbelasting, met name met het oog op beper
king van niet noodzakelijke mobiliteit. 

Maatregelen voor de kortere termijn 
• 92 
5.6.6 Met het oog op de bevordering van de werk
gelegenheid, verlaging van lasten op arbeid en ver
breding van de belastinggrondslag wordt een begin 
gemaakt met de verschuiving van directe belastin
gen (met name de loon-en inkomstenbelasting) 
naar indirecte belastingen (met name de BTW). 
Verlaging van tarieven inkomstenbelasting/loonbe
lasting is afhankelijk van de mate waarin de indirec
te belastingen worden verhoogd. Bij de lastenver
schuiving wordt rekening gehouden met ontwikke
lingen in andere landen, met Europese regelgeving 
en beleid en met de bandbreedtes in tarifering van 
BTW binnen de Europese Unie en met compensa
tie voor de inkomensgevolgen voor de minder 
draagkrachtigen. In EU-verband pleit Nederland 
voor het onderbrengen van duurzame producten 
en arbeidsintensieve diensten in het toepassingsge
bied van het verlaagde tarief. 

5.6.7 De eerste belastingschijf wordt verlengd. Zo 
kan de versmalling van de grondslag voor premie
heffing (niet meegroeien van de eerste schijf met de 
loonontwikkeling, verhoging van de belastingvrije 
voet en het arbeidskostenforfait) worden gecorri
geerd. De voorgestelde wijzigingen verlopen zoveel 
mogelijk inkomensneutraal. Waar denivellerende 
gevolgen optreden zal worden voorzien in compen
serende maatregelen. 

5.6.8 Gehuwden en duurzaam samenwonenden 
worden fiscaal bij inkomsten uit vermogen gelijk 
behandeld. 

5.6.9 De continuïteit van familiebedrijven wordt 
fiscaal gestimuleerd met maatregelen om de belas
ting bij overgang van ondernemingsgebonden ver
mogen als gevolg van overlijden zodanig te verla
gen, dat de continuïteit niet in gevaar komt. Als het 
ondernemingsgebonden vermogen overgaat op de 
langstlevende echtgenoot, is volledige vrijstelling 
van successierecht mogelijk. 

5.6.10 Door verhoging van de rente- en dividend
vrijstelling wordt de spaarzin van burgers bevor
derd. Het eigen woningbezit blijft in dezelfde mate 
als nu fiscaal gefaciliteerd. De hypotheekrente blijft 
aftrekbaar. Mede met het oog op een meer reële fis
cale behandeling van de eigen woning worden de 
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belastingvrije sommen in de vermogensbelasting 
verhoogd. 

5.6.11 De fiscaliteit wordt meer in een sociaal en 
ecologisch perspectief geplaatst: hogere onbelaste 
vergoeding voor vrijwilligerswerk, verruiming van 
de giftenaftrek, aanmoediging van sociaal-innova
tief ondernemen (onder meer door duurzame pro
ductieprocessen te certificeren en ondernemers die 
daarop inspelen in aanmerking te laten komen 
voor een duurzame ondernemersaftrek), meer ge
richte ecologische inzet van het BTW-instrument, 
voortzetting van de fiscale lijn ten aanzien van 
groenfondsen, meer fiscale faciliteiten voor onder
houd in en om het eigen huis. 

5.6.12 Accijnsverhoging, verhoging of invoering 
van energiebelastingen zullen uitsluitend plaats 
hebben in Europees verband of samen met de buur
landen. 

5.6.13 Op het gebied van de vennootschapsbelas
ting zal een pro-Europese belastingpolitiek worden 
gevoerd. Er wordt een actieprogramma opgesteld 
om knelpunten voor het bedrijfsleven op te heffen. 
Het streven wordt gericht op een betere coördinatie 
en afstemming in Europees verband. 

5.7. Een Europa dat de globalisering aankan 
• 93 
5.7.1 De Europese Unie moet uitgroeien tot een 
sociaal-economische, monetaire, ecologische en po
litieke unie, ook terwille van de kansen van de Ne
derlandse economie op de wereldmarkt. Nederland 
houdt consequent vast aan de verplichtingen van 
het Verdrag van Maastricht en het stabiliteitspact. 
Dit is in het belang van de werkgelegenheid. Goede 
voorbereiding op de introductie van de euro omvat 
goede voorlichting, een korte invoeringsperiode en 
tijdelijke fiscale faciliteiten voor het midden- en 
kleinbedrijf als financiële tegemoetkoming. De in
troductie van de euro dwingt tot grotere Europese 
bevoegdheden tot coördinatie van het fiscale en het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten. 

5.7.2 In een gemeenschappelijke markt zijn socia
le cohesie en sociaal-economisch overleg, die op na
tionale schaal hun nut hebben bewezen, essentieel. 
De EU moet aansluiten bij het zelf-ordenend ver
mogen van maatschappelijke organisaties met Eu
ropese CAO's en de ontwikkeling van gedragscodes 
op sociaal en ecologisch gebied. Het CDA hecht 
grote waarde aan adequate financiering van de Eu
ropese Unie door versterking van de eigen midde
len. Op voorwaarde van verste~king van het ge-
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meenschappelijk karakter van de uitgaven van de 
Unie blijft Nederland een evenredige bijdrage leve
ren. 

5.7.3 Uitgangspunt van Europese handelspolitiek 
is de vrijmaking van de wereldhandel binnen rand
voorwaarden gesteld door sociale, mensenrechten-, 
en ecologische normen. De EU moet haar markt 
meer openstellen voor producten van landen in 
ontwikkeling en voor de export vanuit de partners 
in Midden- en Oost-Europa. 

5.7.4 Nederland zet zich in de internationale 
financiële instellingen in voor meer aandacht voor 
de dimensie van internationale solidariteit en so
ciaal verantwoord beleid binnen het streven naar 
gezonde overheidsfinanciën. Ten behoeve van lan
den in ontwikkeling moet ook de waarde van het 
model van de sociaal en ecologisch georiënteerde 
markteconomie als alternatief voor het pure markt
denken verdedigd worden. 

5.8. Een wereld waarin iedereen een toekomst heeft 
• 94 
5.8.1 Als uitdrukking van internationale solidari
teit en als uitdrukking van de Nederlandse traditie 
op het terrein van betrekkingen overzee, hecht het 
CDA groot belang aan internationale hulp en sa
menwerking. Deze omvat onder andere ontwikke
lingssamenwerking, steun aan de opbouw van jon
ge democratieën, culturele samenwerking, steun bij 
het betreden van exportmarkten, een dicht net van 
Nederlandse vertegenwoordigingen over de wereld 
en deelname aan crisisbeheersingsoperaties. Doel 
van de ontwikkelingssamenwerking is uitbanning 
van honger en armoede, schepping van omstandig
heden waarin mensen als verantwoordelijk persoon 
tot hun recht kunnen komen, volwaardige deelna
me van landen in de wereldeconomie, vestiging van 
de democratische en sociale rechtsstaat, respect 
voor de mensenrechten, een vitale civiele samenle
ving, bescherming van het milieu en de opvang van 
vluchtelingen. 

5.8.2 Systematische schending van de mensenrech
ten, onvoldoende bestrijding van corruptie en de 
weigering om uitgeprocedeerde asielzoekers terug 
te nemen, zijn gronden voor stopzetting van een bi
laterale ontwikkelingsrelatie of van economische 
betrekkingen. 

5.8.3 Nederland moet zich krachtig inzetten voor 
de bestrijding van de honger in de wereld. Daarbij 
worden onder andere de wetenschappelijke kennis 
op landbouwgebied, de know-how van het bedrijfs-
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leven en de expertise van particuliere organisaties 
benut. In deze aanpak worden resultaten op korte 
termijn nagestreefd, terwijl tegelijk de inschakeling 
van bedrijven, maatschappelijke organisaties en de 
daarbij onmisbare steun van regeringen voor de 
langere termijn bijdragen aan de totstandkoming 
van een verantwoordelijke samenleving. 

5.8.4 De verschillen tussen landen, die voorheen 
tot de Derde Wereld gerekend werden, zijn enorm 
toegenomen. Daarom is een gedifferentieerde bena
dering nodig die is afgestemd op de uiteenlopende 
ontwikkelingsstadia. 

5.8.5 Eerste aandacht gaat uit naar de armste en 
minst ontwikkelde landen. Dat zijn landen, die niet 
in staat zijn op eigen kracht de voorwaarden te 
scheppen voor een menswaardig bestaan; waar 
sprake is van een laag gemiddeld inkomen per 
hoofd van de bevolking, armoede, honger, schaar
ste aan natuurlijke hulpbronnen, slecht of ineffec
tief overheidsbestuur en instabiel sociaal-econo
misch beleid. Deze categorie landen is vooral in 
Afrika bezuiden de Sahara te vinden. Het beleid 
legt hier de nadruk op directe armoedebestrijding, 
noodhulp, vluchtelingenhulp in het bijzonder voor 
vrouwen en kinderen en het creëren van voorwaar
den voor bestuurlijke, economische en maatschap
pelijke ontwikkeling. Wanneer een betrouwbare 
overheid ontbreekt, moet de hulp vooral via non
gouvernementele organisaties verlopen. De benade
ring ten aanzien van de problematiek van de bui
tenlandse schulden moet hier genereus zijn; en er 
moet meer ruimte zijn voor het bevorderen van de 
kansen voor emerging industries. In landen waar 
grootschalige conflicten woeden, gaat ontwikke
lingssamenwerking hand in hand met vredesbeleid. 
In Afrika bevordert de EU staatsgrenzen-overschrij
dende regiovorming teneinde etnische tegenstellin
gen te overwinnen. 

5.8.6 Landen die de potentie hebben binnen af
zienbare termijn te participeren in de wereldecono
mie, komen in aanmerking voor structurele hulp 
en samenwerking en algemene ondersteuning van 
het daarop gerichte beleid. Hier richt Nederland, 
door middel van meerjarige samenwerkingsafspra
ken op basis van gelijkwaardigheid, het instrumen
tarium op: duurzame armoedebestrijding, aanslui
ting van de landen op de wereldeconomie, soepele 
opstelling ten aanzien van de schuldenproblema
tiek (onder andere door een redelijk rente-regime), 
opbouw van een civil society, good governance, 
steun bij technische opleidingen en bestrijding van 
corruptie. 
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5.8.7 De derde categorie wordt gevormd door lan
den die aansluiting in de wereldeconomie hebben 
gevonden en niet meer afhankelijk zijn van structu
rele hulp, zoals een aantal landen in Latijns-Ameri
ka en Zuid-Oost-Azië. De samenwerking vindt 
plaats op basis van gelijkwaardigheid en is gericht 
op: bevordering van wederzijdse handel en investe
ringen, samenwerking in de eigen regio, inschake
ling van de civil society en het bedrijfsleven en ver
sterking van de democratische rechtsstaat en res
pect voor de mensenrechten, van integriteit van het 
openbaar bestuur, bedrijfsethiek en bestrijding van 
corruptie. 

5.8.8 Doelmatigheid en effectieve besteding van 
middelen in de sfeer van ontwikkelingssamenwer
king worden bevorderd. Projecten sluiten zoveel 
mogelijk aan bij initiatieven uit en omstandigheden 
in de betrokken samenlevingen. In het instrumenta
rium wordt een omslag gemaakt van donorafhanke
lijkheid naar wederzijdse samenwerking in gelijk
waardigheid. Een procesbenadering geniet de voor
keur boven projectdenken. Met de partners wordt 
een contract afgesloten, gericht op de doelstellingen 
aan het eind van de contractperiode. De partners 
zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en 
worden beoordeeld op het resultaat. Nederland zet 
zich in voor betere donorcoördinatie in EU-ver
band en streeft in internationaal verband naar ont
binding van de hulp. 

5.8.9 Structurele inschakeling van het particuliere 
initiatief, zowel hier als in de betrokken landen, is 
noodzakelijk. De bijdragen vanuit het bedrijfsleven 
aan ontwikkeling en investeringen in ontwikke
lingslanden worden ondersteund door handelsover
eenkomsten, investeringssubsidies, exportkredietga
ranties, het programma uitzending managers, waar
bij recht wordt gedaan aan internationale sociale en 
ecologische normen en mensenrechten. Het CDA 
wil op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 
de mogelijkheden voor productieketens als Max 
Havelaar-koffie uitbreiden en fiscaal faciliteren. 
(Zie ook 2.8.4) 

5.8.10 Het CDA hecht ook aan inschakeling van 
particulier initiatief in de vorm van organisaties op 
het terrein van de ontwikkelingssamenwerking, die 
werken op basis van een herkenbare identiteit en 
die geworteld zijn in de samenleving. Daarmee 
wordt het zelforganiserend vermogen van de sa
menleving in ontwikkelingslanden versterkt en bij
gedragen aan verbreding van het draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking hier. Nederland breidt 
de methode van medefinanciering uit, waarbij de 
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regering harerzijds een zeker percentage toevoegt 
aan de bedragen die door particuliere initiatieven 
bijeen worden gebracht: solidariteit hoort primair 
haar basis te hebben in de samenleving. 

5.8.11 Vrouwen spelen een essentiële rol in ont
wikkeling van economie en maatschappij. Vrou
wen en hun organisaties in ontwikkelingslanden 
worden betrokken bij de formulering en uitvoering 
van programma's. Projecten die hun sociale en eco
nomische positie versterken, alsmede grotere zeg
genschap van vrouwen in die projecten, verdienen 
steun. 

5.8.12 Nederland reserveert minimaal 0,8% van 
het BNP voor zuivere ontwikkelingssamenwerking, 
onafhankelijk van economische ontwikkelingen. 
Onvoorziene stijging van noodhulp wordt gefinan
cierd uit een algemene omslag op de gehele begro
ting. Nederland bevordert dat ook andere landen, 
met name lidstaten van de EU, voldoen aan de in
ternationaal afgesproken bijdrage aan ontwikke
lingssamenwerking. 
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• 
Nederland wordt door mensen gemaakt 
I Een betere wereld moeten we zelf maken. We 
zien dat al onze activiteiten niet vanzelfsprekend lei
den tot een optimaal resultaat. We moeten woeke
ren met ruimte, middelen, inzet en creativiteit. We 
moeten de complexiteit van de vraagstukken erken
nen, analyseren en betrekken in de oplossingen die 
we aandragen. Doen we dat niet dan blijft het bij 
idealen en mooie voornemens en glipt de praktijk 
ons tussen de vingers door. 

Vorm geven aan een democratische samenleving 
2 Volgens D66 is de belangrijkste opdracht waar
voor wij staan het vorm geven aan een democrati
sche samenleving waarin economie en overheid 
dienstbaar zijn aan het welzijn van de mensen en 
aan de natuur. Dat betekent dat we economische 
ontwikkeling, sociale ontwikkeling en de ontwikke
ling van natuur- en leefmilieu op elkaar moeten af
stemmen en moeten integreren. De samenloop van 
deze drie sporen schept een maatschappij met 
duurzaam gebruik van energie en grondstoffen, 
met sociale cohesie en met bescherming van de 
kwaliteit van onze beperkte ruimte en het natuur
lijk milieu. 

• 2 
Naar een vitale economie 
3 Het gaat goed met de Nederlandse economie. 
De groei zet door. Er komen steeds meer banen en 
nieuwe ondernemingen. Mensen kunnen weer 
meer besteden en de export groeit. Het kabinet is 
verstandig omgegaan met de economische groei. 
Door het financieringstekort terug te dringen be
schikken we - en dat is een unieke kans - nu over 
de middelen om te investeren in de verdere verster
king van de positie van ons land in Europa. 

4 Economische bloei is niet vanzelfsprekend, want 
de internationale concurrentie is keihard. In een dy
namische wereldeconomie moet Nederland scherp 
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Op weg naar een 
duurzame samenleving 

blijven. Daarvoor moeten we in ieder geval de deel
name aan het arbeidsproces verruimen en de lasten 
op arbeid verlagen. De lastenverlichting moet dus 
selectief worden doorgezet. 

5 De overheidsfinanciën moeten verder op orde 
gebracht worden. Het financieringstekort mag ons 
geen parten gaan spelen bij een tegenvallende con
junctuur. Lage inflatie en lage rente zijn noodzake
lijke voorwaarden voor broodnodige investeringen. 

6 Investeren in de economie is voor D66 allereerst 
investeren in mensen. Want goed opgeleide, gezon
de, vakbekwame en ondernemende mensen bren
gen vernieuwing en kwaliteit in economische be
drijvigheid. 

7 Versterking van de economie vraagt ook om in
vesteringen in de infrastructuur. In distributie- en 
communicatienetwerken, in verbetering van de be
reikbaarheid, maar ook in de kwaliteit van de leef
omgeving. Vitale steden, plattelandsvernieuwing, 
natuur en recreatiemogelijkheden, veiligheid en 
openbare voorzieningen zijn essentieel voor een 
goed vestigingsklimaat, de leefbaarheid van ons 
land en een hoge omgevingskwaliteit. 

8 Economische groei is geen doel op zich. We 
moeten de economische ontwikkeling zo stimule
ren dat de economische activiteiten de kwaliteit 
van het bestaan versterken. Een vitale economie is 
nodig om meer mensen aan het werk te helpen, aan 
een eigen inkomen en een zinvolle besteding van 
hun leven. Om de kosten van de vergrijzing te fi
nancieren. En om voorzieningen van hoge kwaliteit 
in onderwijs, zorg en cultuur in stand te kunnen 
houden. Om deze doeleinden te bereiken is een am
bitieniveau van economische groei van 3% per jaar 
nodig. Deze ambitie kan alleen worden volgehou
den wanneer de effecten van de groei binnen de mi
lieunormen blijven die een duurzame samenleving 
stelt. Om een dergelijke samenleving te bereiken 
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moeten op z'n minst de doelstellingen neergelegd 
in het Nationaal Milieubeleidsplan worden gehaald. 

• 3 
Naar een sociale economie 
9 D66 is voor een rechtvaardige inkomensverde
ling, tussen hoge en lage inkomens, ouderen en jon
geren, werkenden en niet-werkenden. In econo
misch goede, maar ook in slechte tijden. Daarbij 
hoort ook een evenwicht in de inkomensontwikke
ling tussen verschillende groepen; waar werkne
mers jarenlang hun lonen matigden ten behoeve 
van de economie, past het niet dat de top van het 
bedrijfsleven zichzelf forse salarisstijgingen toekent. 
Een redelijke verhouding moet ook hier het uit
gangspunt zijn. 

10 De banengroei komt vooral ten goede aan 
nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Anderen zijn 
blijvend afhankelijk van sociale voorzieningen. In 
een sociale economie moeten ook mensen met uit
keringen en de laagste inkomens op een volwaardi
ge manier aan de samenleving kunnen deelnemen. 
Dat vraagt om een beleid dat economische zelfstan
digheid stimuleert, mensen activeert en terug
brengt op de arbeidsmarkt. En om een stelsel van 
sociale zekerheid, dat mensen die daartoe zelf niet 
in staat zijn van voldoende inkomen voorziet en 
dat bovendien als doelstelling heeft zoveel mogelijk 
mensen arbeidsgeschikt te houden ofwel te maken, 
o.a. middels her- of bijscholing en trajectbegelei
ding. D66 wil dat ook mensen met een uitkering 
zichtbaar meeprofiteren van de economische groei. 
D66 wil nagaan hoe de inkomenspositie van de be
langrijkste risicogroepen beter kan worden en wil 
het gebruik van sociale voorzieningen verbeteren. 
Maar het gaat er vooral om dat mensen ruimte en 
kansen worden geboden om zelf wat aan hun posi
tie te doen. 

II Het beleid van "werk, werk, werk" werkt, maar 
nog niet genoeg. De economische conjunctuur leidt 
tot een extra behoefte aan personeel. De condities 
zijn dus gunstig om meer mensen aan werk te hel
pen en ouderen werk te blijven bieden. Dat moet 
ook omdat zich ieder jaar veel nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt melden - jongeren, herintredende 
vrouwen en migranten - en er nog teveel mensen 
aan de kant staan: allochtonen, SS-plussers en 
WAO-ers met chronische klachten, handicap of 
psychisch afgekeurden. De participatiegraad moet 
dus omhoog. We moeten de mogelijkheid tot de ar
beidsdeelname tot de pensioengerechtigde leeftijd 
en daarna bevorderen en het beslag op de WAO 
moet verminderen door onder andere gezondheids-
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zorg meer toe te spitsen op preventie en een ade
quate en snelle behandeling van hen die zich, voor
alom psychische redenen, ziek melden. 

12 De organisatie van de samenleving die nog gro
tendeels uitgaat van het 'klassieke' gezin met een 
kostwinner en een fulltime huisvrouw sluit niet lan
ger aan bij de manier waarop mannen en vrouwen 
hun leven inrichten. Voorzieningen zijn wat tijd en 
ruimte betreft niet efficiënt op elkaar afgestemd. Be
drijven, scholen winkels en recreatieve voorzienin
gen hebben ieder een eigen klok, liggen meestal 
niet in dezelfde buurt en zijn vaak niet makkelijk te 
combineren. Het realiseren van oplossingen zal op 
lokaal niveau moeten plaatsvinden, daar zijn de 
problemen het meest concreet en het beste te over
zien. Dit vraagt samenwerking tussen alle betrok
ken partijen met hun eigen specifieke deskundighe
den. De gemeente is bij uitstek de partij om het ver
anderingsproces op gang te brengen, te regisseren 
en te ondersteunen. De oplossingen dienen keuze
mogelijkheden te vergroten, opdat vrouwen en 
mannen door een betere afstemming in ruimte en 
tijd wonen, werken, zorgen en recreëren beter kun
nen combineren. De landelijke overheid kan experi
menten op dit terrein stimuleren. 

Naar een duurzame economie 
• 4 
13 Een vitale economie moet duurzaam zijn. Dat 
betekent dat we moeten investeren in milieubeleid, 
maar vooral dat we de samenleving moeten ver
nieuwen en milieuvriendelijker moeten maken. 
Zonder taakstellingen en een krachtig milieu- en 
innovatiebeleid lukt dat niet. Niet de milieu nor
men die voor de economie het beste uitkomen, 
moeten gelden, maar de normen die voor het mi
lieu noodzakelijk zijn. Zetten we daarop in dan za] 
onze economie een technologische voorsprong ne
men op concurrerende economieën. Het za,l een 
impuls geven aan productinnovatie en leiden tot 
besparingen in grondstoffen en energiegebruik. 
Lukt dat in bepaalde economische sectoren niet 
dan moeten we ons richten op andere activiteiten, 
waar groei en duurzaamheid wel samen gaan. 

14 We hebben de afgelopen jaren heel wat be
reikt. Zo zijn we er van doordrongen dat er mi
lieugrenzen zijn. Milieuzorg in bedrijven dient het 
nodige toezicht van de overheid te krijgen. Steeds 
meer grote bedrijven maken een milieujaarverslag. 
Er wordt steeds duurzamer gewerkt in de bouw. Af
val wordt gescheiden en steeds meer hergebruikt. 
Biologische vormen van landbouw worden popu
lairder. Het beleid ter bestrijding van zure regen 
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werpt vruchten af. Uitstoot van zwavelverbindin
gen is in de beheersfase gekomen. Duurzaam is 
onze economie echter nog niet. 

15 De afgelopen periode zijn belangrijke stappen 
gezet om de ongewenste gevolgen van economi
sche ontwikkelingen op ons directe leefmilieu te 
verminderen . Gelet op de begrensde groeimogelijk
heden moeten we de groei van de welvaart anders 
richten. Meer op niet-materiële productie, op be
sparing, op behoud en onderhoud, op cultuur, 
geestelijke ontwikkeling, informatie, gezondheid 
en veiligheid. Het realiseren van een duurzame sa
menleving vraagt een grotere inspanning dan die 
we nu met ons milieubeleid in Nederland leveren. 
Nederland zou binnen Europa een voortrekkersrol 
moeten spelen om een krachtig Europees milieube
leid mogelijk te maken. 

• 5 
16 D66 onderschrijft drie uitgangspunten voor 
duurzaamheid: Gebruik van voedsel- en grondstof
voorraden mag het natuurlijk herstel tempo niet 
overtreffen. Gebruik van niet vernieuwbare voorra
den mag niet sneller gaan dan het tempo waarin 
vervangingsmogelijkheden beschikbaar komen. 
Uitstoot van vervuilende stoffen mag de verwer
kingscapaciteit van de natuur niet te boven gaan. 
Schoon water en schone lucht vereisen als de be
langrijkste hulpbronnen nog belangrijke inspan
ningen. Het behoud van biologische diversiteit 
moet een leidend principe vormen voor de econo
mische sectoren die van biologische rijkdommen 
afhankelijk zijn: iandbouw, visserij, bosbouw en 
toerisme. 

17 Omdat voldoende energie een noodzakelijke 
voor"/aarde vormt voor het bereiken van een duur
zame samenleving, dient prioriteit te worden gege
ven aan de ontwikkeling en het gebruik van duur
zame energie (zonne-energie of afgeleiden daarvan 
zoals water-, wind- of bio-energie) om de verbran
ding van fossiele brandstoffen op zo kort mogelij
ke termijn tot een minimum terug te dringen en 
op lange termijn geheel te kunnen vervangen. Bij 
besluitvorming over energiesystemen moeten de 
werkelijke kosten - dus niet alleen de bedrijfskos
ten, maar ook alle externe kosten - in beschouwing 
worden genomen. 

18 Met technologische vernieuwingen kunnen we 
een heel eind komen, maar we zullen evenzeer ons 
gedrag moeten veranderen. De economie moet 
minder gaan verspillen en het wegwerken van deze 
'speling' in materiaalverbruik, energieverbruik, 
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mobiliteit en afvalproductie levert grote milieu
winst op. Dat kan door milieubelastende stoffen in 
producten te vervangen, zoals bij drijfgassen in 
spuitbussen is gedaan. 

19 In een vitale en duurzame economie moet veel 
meer waarde worden gehecht aan de kwaliteit van 
economische en maatschappelijke activiteiten. Om 
inzicht te krijgen in milieukosten en opbrengsten 
van milieubeleid moeten we - naast het normale 
BNP - een 'groen BNP' definiëren. Dat werpt een 
andere blik op onze economische groeimaat. In 
een groen BNP worden milieulasten zichtbaar ge
maakt en krijgen dit soort effecten en afwegingen 
zwaarder gewicht. Dat is een steun in de rug voor 
radicalere wegen die nodig zijn om duurzaamheid 
te bereiken. 

20 De overheid moet aandringen op mondiale re
gelgeving ten aanzien van het bijhouden van een 
behoorlijke boekhouding die inzicht geeft in de uit
putting van de voorraden aan delfstoffen, in het 
bijzonder de fossiele brandstoffen. 

21 Een duurzame economie vereist andere pro
ductie- en consumptiepatronen. De overheid moet 
veel nadrukkelijker gebruik maken van fiscale in
strumenten om gedrag en bedrijvigheid duurza
mer te maken. Daarom wil D66 het belastingstelsel 
ecologiseren en de lasten op arbeid verschuiven 
naar lasten op die vormen van consumptie en pro
ductie die ongunstiger zijn in gebruik van grond
stoffen of milieuvervuiling dan denkbare alterna
tieven. Arbeidsintensieve dienstverlening en duur
zame producten moeten onder een laag BTW-ta
rief en lagere accijnzen vallen. Op basis van het 
reeds door het kabinet aangekondigde onderzoek 
naar milieuschadelijke - fiscale - subsidies pleit 
D66 er voor dat de komende kabinetsperiode 
wordt bekeken welke van deze subsidies moeten 
worden beëindigd dan wel moeten worden aange
past zodanig dat een eind wordt gemaakt aan de 
negatieve ecologische effecten. 

22 Meer politieke aandacht is gewenst voor pro
ductinformatie en keurmerken, convenanten met 
producenten, garanties, onderhoud en hergebruik, 
ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling. 
Per bedrijfssector moeten milieudoelstellingen 
worden afgesproken en bedrijven zullen hierover 
rapporteren. Belangrijke resultaten worden nu al 
geboekt in bijna alle industrietakken. 
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• 6 
Naar een innovatieve economie 
23 Nederland moet internationaal een initiërende 
rol gaan spelen in productontwikkeling waar herge
bruik en duurzaamheid samengaan. Juist in pro
ductontwikkeling moeten innovatie en duurzaam
heid samengaan. We moeten producten ontwikke
len die we kunnen hergebruiken en de productie
processen moeten zuiniger worden in materiaal- en 
energiegebruik. Het succesvolle subsidieprogram
ma 'Economie, Ecologie en Technologie' gericht op 
het tegelijk realiseren van doelstellingen van econo
mie en milieu wordt voortgezet en versterkt. D66 
wil dat de overheid voorwaarden schept voor en 
financiële ondersteuning biedt aan projecten die ge
richt zijn op de exploitatie van duurzame energie. 
Daarbij moet voorrang worden gegeven aan de 
noordelijke regio, omdat de bedrijvigheid een im
puls verdient en er gebruik kan worden gemaakt 
van de kennis en kunde die daar reeds aanwezig is. 

24 Nederlandse bedrijven doen ten opzichte van 
bedrijven in het concurrerende buitenland te wei
nig aan onderzoek en ontwikkeling. Door de steeds 
snellere technologische ontwikkelingen is het voor 
bedrijven steeds moeilijker om kennis op eigen 
kracht te ontwikkelen en te verwerven. Daarom 
wordt in het overheidsbeleid nog sterker de nadruk 
gelegd op samenwerkingsverbanden tussen bedrij
ven onderling en met kennisinstellingen. De over
heid bevordert innovatieve clustervorming door 
hier bij overheidsaanschaffingen en bij regelgeving 
aandacht aan te besteden door het treffen van fisca
le faciliteiten bij bijvoorbeeld research. 

25 D66 wil dat de nationale overheid zich vooral 
richt op het organiseren van voorbeeldprojecten in 
kernsectoren. De regionale samenwerking in het 
MKB moet veel soepeler gaan verlopen. De onder
steuning voor de branchecentra, die technologische 
inspanningen bundelen en coördineren, moet wor
den gecontinueerd. D66 wil extra middelen ter be
schikking stellen voor versterking en verbreding 
van het bestaande technologie instrumentarium. 
Bundeling en vereenvoudiging van subsidieregelin
gen is daarvoor een voorwaarde, net als één loket. 

• 7 
Meer aandacht voor de regio's 
26 De economische activiteiten zijn slecht ver
deeld in het land. De gevolgen hiervan zijn ener
zijds het dichtslibben van de randstad en anderzijds 
een grote werkloosheid in enkele regio's, die in eco
nomisch opzicht verder achterop dreigen te gera
ken. Beide negatieve tendensen kunnen worden te-
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gengegaan door de verbetering van de nationale en 
internationale bereikbaarheid van die regio's, het 
spreiden van (nieuwe) overheidsdiensten en het fi
nancieel steunen van projecten, zoals bijvoorbeeld 
genoemd in het rapport Langman, die de economi
sche positie van de zwakke regio's versterken. 

Ruimte voor de regio's 
27 Buiten de randstad ontwikkelen sommige re
gio's zich tot perspectiefvolle vestigingsplaatsen 
voor economische bedrijvigheid. Tegelijkertijd 
baart de achterblijvende economische groei en de 
werkloosheid in het noorden en noordwesten zor
gen. Structurele impulsen zijn nodig om deze ont
wikkelingen te keren. Dit betekent o.a. het inzetten 
van meer financiële middelen voor het omzetten 
van ex-defensieterreinen in economische-/culture
le- en toeristische werkgelegenheidsprojecten, on
der andere als co-financiering bij het beschikbaar 
komen van Europese middelen. 

28 Om het groeipotentieel van regio's beter te mo
biliseren is het van belang de economische basis te 
verbreden en het ondernemerschap en de innovatie 
in de regio's te bevorderen. Daar moet de samen
werking tussen Rijk, provincies en gemeenten op 
gericht zijn. De regionale ontwikkelingsmaatschap
pijen coördineren en stimuleren. Het gaat om het 
creëren en herstructureren van bedrijfsterreinen en 
infrastructuur, maar ook om verhuizing van ruim
telijk intensieve activiteiten als de glastuinbouw en 
het aantrekken van buitenlandse investeerders. Met 
gerichte maatregelen moeten onderwijs en bedrijfs
leven in de regio hechter gaan samenwerken en kan 
clustervorming in het bedrijfsleven worden bevor
derd. 

29 De wisselwerking tussen kennisvraag en aan
bod wordt gestimuleerd. Het MKB zal in dit ver
band een grotere rol moeten spelen. Onderzoeks
en onderwijsinstellingen moeten participeren in de 
branche- en innovatiecentra die als vraagbaak en 
intermediair dienen voor uitwisseling van technolo
gische kennis. 

• 8 
De vitaliteit van de stad 
30 Samenleven is in Nederland vooral leven in en 
om de stad en dus moet de stad leefbaar zijn en ge
zond. Om de maatschappelijke en economische po
tentie van de stad optimaal te benutten moeten ste
den en agglomeraties integraal bestuurd worden. 
Verstedelijkte gebieden, als kernpunten van econo
mische bedrijvigheid, moeten duurzame ontwikke-
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ling stimuleren door op lokaal niveau een integraal 
plan van aanpak te verwezenlijken. 

31 De grote steden zijn knooppunten van econo
mische activiteiten. Centraal moet staan de groot
stedelijke problematiek, waarbij exclusieve toespit
sing van beleid op bepaalde categorieën grote ste
den vermeden moet worden. Tegelijkertijd blijft de 
werkloosheid boven het landelijke gemiddelde. Het 
stimuleren van het ondernemerschap in steden en 
het versterken van voorzieningen is de beste vorm 
van werkloosheidsbestrijding. Het Rijk speelt daar
bij een actieve rol door ondersteuning bij grote in
vesteringen en maatwerk bij economische initiatie
ven. Er moeten meer kansenzones worden gecreëerd, 
waarin kleinschalige ondernemingen gesteund wor
den met simpele administratieve procedures en 
gunstige fiscale instrumenten. 

32 Bij stadsvernieuwing en op nieuwe locaties 
moeten voldoende bedrijfsruimten voor kleinscha
lige bedrijvigheid worden gebouwd. Bedrijfsverza
melgebouwen dienen als kweekvijvers voor nieuwe 
bedrijven. De stadscentra moeten worden versterkt, 
grootschalige winkelcentra aan de stadsrand staat 
daar haaks op. 

33 Het beleid voor versterking van de grote steden 
moet krachtig worden voortgezet. De grote steden 
moeten voldoende bestedingsvrijheid krijgen om 
hun potenties en problemen op een integrale wijze 
te kunnen ontwikkelen en oplossen. 5% van de 
GSB-gelden zal moeten worden gereserveerd voor 
stedelijke problemen in de kleinere gemeenten. 

34 Extra geld zal gereserveerd moeten worden om 
het veiligheidsbeleid in grote steden verder vorm te 
geven. Buurtpreventie en justitiële wijkbureaus die
nen ten dele uit het GSB-budget te worden betaald. 

• 9 
Met 300.000 km over de elektronische snelweg 
35 Nieuwe informatiediensten en -technologiën 
grijpen diep in op de wijze waarop wij met elkaar 
omgaan, op de organisatie van samenleving en eco
nomie en de informatievoorziening. Steeds meer 
mensen en bedrijven krijgen toegang tot informatie 
en daarmee invloed op ontwikkelingen en besluit
vorming. De informatiemaatschappij biedt nieuwe 
kansen voor een oud D66-ideaal: democratisering 
door directe informatievoorziening, betrokkenheid 
en invloed. 

36 Snelle uitwisseling en bewerking van informa
tie vormt het hart van onze bedrijvigheid en dienst-
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verlening. Door de informatisering worden steeds 
minder grenzen gesteld aan economische bedrijvig
heid. Dat leidt tot nieuwe arbeidsdeling en moge
lijk verschuiving van economische activiteiten. 
Naar andere delen van de wereld, maar ook naar 
huis. Elektronische communicatie en dataverkeer 
moet mobiliteit en transport gaan vervangen. De 
elektronische snelweg is daarmee een belangrijk in
strument om congestie en vervuiling terug te drin
gen. In de tweede fase van het Nationaal Actiepro
gramma Elektronische Snelwegen moet de over
heid aandacht besteden aan het bevorderen van het 
gebruik van de elektronische snelweg door het 
MKB en elektronische handel. 

Elektronische "mainport" 
37 D66 is zich bewust van het potentieel van Ne
derland als knooppunt in de ontwikkeling van In
ternet in Europa en wil daarom: 
- stimuleren van onderzoeksprogramma's naar ho

gesnelheidsnetwerken om meer kennis en erva
ring op te bouwen, naast een snellere onder
zoeksinfrastructu ur. 

- creëren van Nationale Knooppunten (NKP) 
waar iedereen mag aankoppelen, en internationa
le verbindingen om een voortrekkersrol in het 
Europese gedeelte van het Internet op te bouwen 
en te behouden, (in Nederland is "Amsterdam 
Internet Exchange" nu het enige NKP, dat is niet 
efficiënt). 

- een belangrijke taak van deze NKP's is ook het 
koppelen van doelgroepen netwerken tot een na
tionaal netwerk. 

- subsidie om in de regio's waar zich geen NKP's 
bevinden regionale knooppunten in te richten 
waar de deelnemers uit bedrijfsleven, onderwijs 
en overheid zonder grote "elektronische omwe
gen" efficiënt informatie kunnen uitwisselen met 
en snelle (aanleg verbindingen) en snellere (hoge
re bandbreedte) toegang tot het overige Internet 
te krijgen. 

38 De informatie- en communicatietechnologie 
vraagt om enorme investeringen in opleiding, on
derzoek en innovatie. Het onderwijs moet de be
schikking krijgen over de technologie van vandaag. 
Permanente educatie, ook op dit terrein, is een ab
solute noodzaak. Nieuwe elektronische diensten 
moeten ook voor ouderen toegankelijk blijven. Dat 
vraagt om gerichte voorlichting en scholing en ge
bruiksvriendelijke toepassingen. 

Toegang tot de informatie-infrastructuur 
39 De nieuwe Telecommunicatiewet moet voor 
alle infrastructuur een gelijkluidend vergunningen-
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regiem bevatten, ongeacht welk gebruik ervan 
wordt gemaakt. Dat betekent dat het onderscheid 
tussen draadomroep-inrichtingen en andere tele
communicatie-inrichtingen komt te vervallen. Alle 
informatieleveranciers krijgen toegang. Koppeling 
van gemachtigde infrastructuren moet worden toe
gestaan. Voorkomen moet worden dat tarieven 
voor elektronische diensten tussen regio's uiteen 
gaan lopen. Vergunningen voor het gebruik van in
frastructuur hebben een beperkte geldigheidsduur. 
De overheid stelt zo nodig de technische standaard. 
Het bezit of beheer van communicatie-infrastruc
tuur dient te worden losgekoppeld van het aanbie
den van informatiediensten over die infrastructuur. 

40 Internet biedt nieuwe mogelijkheden tot infor
meren, communiceren en consumeren. Door het 
grensoverschrijdend karakter van Internet zijn in
ternationale wettelijke afspraken onontbeerlijk. 
Vrijheid van meningsuiting moet gegarandeerd zijn 
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de 
wet. De provider is niet aansprakelijk voor de door
gegeven informatie. 

41 Door overheidsinformatie elektronisch vrij te 
geven stimuleert de overheid de ontwikkeling en 
het gebruik van nieuwe informatiediensten. De 
overheid dient veel meer diensten elektronisch aan 
te bieden. Allerhande vergunningen en aangiften 
kunnen elektronisch worden afgedaan. 

42 Elektronische post (e-mail) is een belangrijke 
nieuwe vorm van communicatie die een eigen 
plaats inneemt naast telefoon, fax en briefpost. Ge
bruikers moeten ervan op aan kunnen dat elektro
nische correspondentie vertrouwelijk blijft. Voor te
lefoon en fax geldt dat deze niet zonder toestem
ming mogen worden afgeluisterd en voor brieven 
geldt het briefgeheim. E-mail, als een vorm van 
'schriftelijk telefoongesprek' verdient dezelfde be
scherming en moet via wetgeving onder het briefge
heim worden gebracht. Aan het vercijferen van be
standen en communicatie (encryptie) dient geen 
wettelijke beperking te worden gesteld. Het voor 
commerciële doeleinden ongevraagd toezenden 
van e-mail en faxen wordt onder de Colportagewet 
gebracht. Mogelijkheden om ongevraagd toegezon
den berichten te kunnen weren zullen worden gesti
muleerd, bijvoorbeeld een elektronische nee/nee 
sticker op mailboxen en vermeldingen in fax-num
mer- en e-mail-adresgidsen. 

• 10 
Naar een duurzame landbouw 
43 De landbouwsector is in grote mate afhankelijk 
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van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbe
leid (GLB). Prijsgaranties, invoerheffingen en ex
portsubsidies hebben decennia lang voor een maxi
male voedselvoorziening en een goed inkomen 
voor de boeren gezorgd. Dit beleid heeft ook geleid 
tot overproductie en dumping op de wereldmarkt. 
De wereldmarkt mag niet fungeren als dumpmarkt 
voor de overproductie uit de Europese Unie met 
alle gevolgen van dien voor met name de landen in 
ontwikkeling. Bovendien legt het GLB een te groot 
beslag op de financiële middelen van de Europese 
Unie (EU). Het Europees Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid moet dus worden hervormd. Markt
werking en liberalisering kunnen de landbouw 
nieuwe flexibiliteit geven. In plaats van prijsgaran
ties en exportsubsidies zouden boeren indien nodig 
inkomenssteun moeten krijgen uit de Europese 
landbouwfondsen. Op den duur moet de landbouw 
op eigen benen staan. 
Bij de Agenda 2000 van de EU wordt het GLB her
zien. D66 zal een verdere logica in het GLB beplei
ten. In het kader van ontwikkelingssamenwerking 
dient Nederland zich sterk te maken voor een so
ciaal en ecologisch duurzame landbouw, die regio
nale voedselveiligheid en het behoud van geneti
sche diversiteit voorop stelt. 

44 Biologische landbouw vormt een goed voor
beeld van een sector waar arbeidsintensieve econo
mische groei, ecologisch verantwoorde productie 
en een hoog kwalitatief en gezond eindproduct sa
mengaan. Het ambitieniveau moet dan ook hoog 
zijn: in 2010 moet het aandeel van de biologische 
landbouw in de totale productie 20% bedragen. 
Dat vraagt om investeringen, onderzoek en onder
wijs, voorlichting en marketing. Er moeten meer 
kansen worden geboden aan kleinschalige en alter
natieve vormen van tuinbouw. Ecologisch verant
woorde land- en tuinbouw moet een speerpunt 
worden van de Nederlandse export en dient daar
om financieel ondersteund te worden uit het bud
get dat nu in het kader van het GLB aan de 'tradi
tionele' landbouw besteed wordt. Kwaliteit en nieu
we activiteiten moeten in de plaats komen van mas
sa-productie. Naast aandacht voor de reguliere 
landbouw dient ook een breed plattelandsbeleid 
ontwikkeld te worden, waarin plattelandsvernieu
wing/-ontwikkeling zijn beslag krijgt. 

45 Landbouw en veeteelt moeten plaatsvinden 
zonder verdere aantasting van de natuurlijke omge
ving te veroorzaken. Gezien de vele ecologische en 
dierenwelzijnsproblemen die samenhangen met in
tensieve veehouderij dient de intensieve veehoude
rij te worden afgebouwd. 
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46 De herstructurering van de tuinbouw dient 
met kracht te worden voortgezet. Hierbij moet wor
den gestreefd naar een goede landschappelijke in
passing. In de overvolle randstad is geen plaats 
meer voor uitbreiding. Die zal moeten plaatsvinden 
in het oosten en noorden van ons land. Door groot
schalige toepassing van warmtekrachtkoppeling en 
gebruik van door andere industrieën geproduceer
de C02, kan de tuinbouw een bijdrage leveren aan 
een milieuvriendelijker teelt. Bovendien dient, om 
de hoge milieukosten te verrekenen in de prijs van 
de producten, de subsidiëring van de sterk verlaag
de gasprijs in snel tempo afgebouwd te worden. 

47 Onderzoek, onderwijs, voorlichting en advise
ring voor de landbouwsector blijft een overheids
taak. Landbouwkundig onderzoek en onderwijs 
moet zich sterker richten op productiemethoden in 
de biologische land- en tuinbouw. Het nieuwe ken
niscentrum voor de voedingstechnologie speelt 
daarbij een leidende rol. Er moet veel meer onder
zoek worden gedaan naar gebruik van landbouw
producten als grondstof voor nieuwe materialen en 
brandstoffen. Op zulke brandstoffen zullen geen ac
cijnzen worden geheven. Gesloten teeltsystemen re
duceren milieuvervuilende emissies in de tuinbouw. 

48 De landbouw moet veel intensiever worden be
trokken bij onderhoud van natuur en landschap. 
Nagegaan wordt of hiervoor een nieuw vergoedin
genstelsel gecreëerd moet worden. Aangepaste so
ciale en fiscale regelingen moeten bedrijfsbeëindi
gingen en bedrijfsopvolging beter begeleiden. Start
subsidies kunnen tijdelijk prijsverschillen overbrug
gen. Voor biologische land- en tuinbouw is verla
ging van de kosten van arbeid noodzakelijk. 

49 E moeten veel meer bestrijdingsmiddelen uit 
de handel worden genomen. Verkoop van de over
blijvende middelen moet worden geregistreerd. Mi
lieuheffingen op bestrijdingsmiddelen en kunst
mest maken met behulp van chemicaliën gekweek
te producten duurder en versterken de concurren
tiepositie van de biologische landbouw. 

• 11 
Genetische modificatie 
50 D66 vindt genetische modificatie van gewassen 
niet ten principale verwerpelijk, maar wij moeten 
er wel zeer behoedzaam mee omgaan. Genetische 
modificatie is daarom slechts toegestaan indien vol
daan is aan gestelde en te stellen regels en voor
waarden. Het mag zeker niet ten koste gaan van de 
biodiversiteit. Etikettering van genetisch gemanipu
leerde producten en van producten waarin gene-
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tisch gemanipuleerde grondstoffen zijn verwerkt is 
noodzakelijk. Producten zonder gemodificeerde 
grondstoffen moeten verkrijgbaar blijven. Er moet 
strenge toetsing plaatsvinden van nieuwe genetisch 
gemodificeerde producten in het belang van de 
volksgezondheid en het milieu. Ook willen we voor
komen dat multinationals de landbouw gaan mo
nopoliseren. Ontwikkelingslanden mogen niet de 
dupe worden van ver doorgevoerde rechten op za
den, planten en dieren die verbetering van hun 
landbouwproductie belemmert. 

D66: 11 

., 1 

I 

I 

I1 

l 



II N aar een flexibele en 

• 12 
Democratisering van het economisch leven 
51 D66 streeft naar democratisering van de econo
mie. Dat is een economie waar consumenten vrij 
hun keuzes kunnen maken. Dat is een economie 
die nieuwkomers kansen geeft op markten en op 
werk. D66 streeft dan ook naar een omslag van een 
verzorgingsstaat naar een participatiestaat. Mensen 
willen kansen, geen uitkering. Het is daarom van 
belang dat we het talent in onze samenleving de 
ruimte geven. Dat is niet alleen een ideaal, maar 
ook noodzaak. Nog steeds staan te veel mensen aan 
de kant. 

52 De markteconomie biedt mensen de meeste 
mogelijkheden om hun kansen te benutten en hun 
talenten en vaardigheden in te zetten. Marktwer
king houdt mensen en bedrijven scherp. Het leidt 
tot innovatie, meer keuze voor consumenten en la
gere prijzen. Over de hele linie kan de marktwer
king verder verbeterd worden. Dat is goed voor de 
consument en de producent, zoals is aangetoond 
met de verruiming van de winkeltijden. Het is ook 
goed voor de werkgelegenheid. Startende, middel
grote en kleinere bedrijven zijn verantwoordelijk 
voor een groot deel van de werkgelegenheidsgroei. 

53 Het verder openbreken van vrije beroepen 
voor nieuwkomers is noodzakelijk. Teveel regelge
ving belemmert starters en de doorgroei van kleine 
en middelgrote ondernemingen. Onder andere 
door de toepassing van informatietechnologie moet 
het mogelijk zijn de administratieve lasten te ver
lichten. De Vestigingswet Bedrijven zal verder wor
den gedereguleerd. Vergunningen worden geïnte
greerd. 

54 Overheidsdiensten moeten voor burgers en be
drijven beter bereikbaar worden gemaakt. Zowel te
lefonisch als fysiek moeten zij ook's avonds en op 
zaterdag toegankelijk zijn. 
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De overheid als marktmeester 
55 De overheid stelt randvoorwaarden aan de wer
king van de markt. De overheid opereert als markt
meester, stimuleert investeringen, organiseert net
werken en doorbreekt machtsposities. Kortom, een 
dynamische markt vraagt om een actieve overheid. 

56 Het inzetten van meer marktwerking in de pu
blieke sector en in de nutssectoren kan bijdragen 
tot een betere dienstverlening. De overheid zelf, lan
delijk en lokaal, dient terughoudend te zijn in haar 
optreden op de markt als aanbieder van producten 
en diensten, de nutsfunctie mag hierbij niet in ge
vaar komen. Privatisering mag alleen worden toege
staan als het vooruitzicht bestaat dat er op korte ter
mijn reële concurrentie is. 

57 De overheid dient er op toe te zien dat onder
delen van de overheid op centraal en decentraal ni
veau, zelfstandige bestuursorganen en openbare li
chamen van beroep en bedrijf niet oneigenlijk con
curreren met commerciële aanbieders. Dit toezicht 
wordt wettelijk geregeld. 

58 Een vrije marktwerking vereist streng toezicht 
op het economisch verkeer. De diensten die toezien 
op de naleving van regelgeving zijn versnipperd en 
onvoldoende in staat complexe vormen van econo
mische criminaliteit adequaat op te sporen. Dat 
vraagt om een gecoördineerde inspanning. 

59 Het toezicht op banken, verzekeraars en effec
tenhandel moet beter op elkaar worden afgestemd 
om voldoende zekerheid aan consumenten te ver
schaffen en fraude effectief op te sporen en te ver
volgen. Zelfregulering is onvoldoende. De overheid 
dient te investeren in fiscale en financiële expertise 
bij het openbaar ministerie om criminaliteit en 
fraude op dat vlak effectief te kunnen bestrijden en 
vervolgen. 
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• 13 
De consument centraal 
60 In een vrije markt voor goederen en diensten 
ziet de overheid toe op de veiligheid en gezond
heidsaspecten van producten en waarborgt zij de 
bescherming en inbreng van de consument. De 
overheid eist een goede productvoorlichting aan de 
consument en kan keurmerken voorstellen of op
leggen voor milieuvriendelijke producten of garan
ties voor kwaliteit en betrouwbaarheid. 

61 Consumenten en hun organisaties dienen be
trokken te worden bij de totstandkoming van regel
geving. Het recht van consumenten en afnemers 
om klachten in te dienen bij de Nederlandse Mede
dingingsautoriteit (NMa) als zij met concurrentie 
beperkende afspraken te maken krijgen moet han
den en voeten gegeven worden. Bij de toepassing 
van de Wet op de Economische Mededinging die
nen ongewenste machtsconcentraties zowel bij aan
bieders als bij afnemers van goederen en diensten 
te worden tegengegaan. 

• 14 
De betrokken en flexibele onderneming 
62 Bedrijven vervullen een cruciale rol in de in
richting van onze samenleving. Naast hun econo
mische waarde vervullen ze ook een maatschappe
lijke rol. Bedrijven zijn broedplaatsen voor talent 
en innovatie. Dat vraagt om een open, slagvaardige 
en flexibele structuur van ondernemingen. De over
heid kan, door zich te concentreren op kernactivi
teiten en meer werk uit te besteden, het draagvlak 
van de economie verbreden en ondernemerschap 
stimuleren. 

63 De gewijzigde arbeidstijdenwet heeft tot flexi
beler inzet van werknemers geleid. In de arbeids
overeenkomsten zou werkzekerheid boven functie
zekerheid moeten gaan en zouden er meer prikkels 
moeten komen tot functieverandering. 

64 Ondernemingen moeten wendbaar zijn en 
flexibel kunnen reageren. Dat vraagt om hechte be
trokkenheid van het personeel. De democratie op 
de werkvloer is redelijk goed geregeld via onderne
mingsraden (OR) en andere vormen van medezeg
genschap. De OR dient betrokken te worden bij de 
arbeidsvoorwaarden. Dit garandeert nog geen feite
lijke betrokkenheid van de werknemer bij het reilen 
en zeilen van de onderneming. Binnen onderne
mingen kunnen meer bevoegdheden worden gege
ven aan de werkvloer. Scholing binnen bedrijven is 
evenzeer van belang om de betrokkenheid en de 
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verantwoordelijkheid van werknemers te verster
ken. 

65 Het toezicht van aandeelhouders en werkne
mers op het bestuur van de onderneming moet 
worden versterkt. D66 meent dat er een fundamen
tele discussie moet plaatsvinden over het onderne
mingsbestuur waarbij alle belangen van alle betrok
kenen aan de orde komen. Herziening van het 
structuurregime is daarvoor de aangewezen weg en 
wel in het bijzonder op het punt van aanstelling en 
ontslag van commissarissen. Deze dienen in de eer
ste plaats de belangen van de aandeelhouders en 
werknemers te vertegenwoordigen. Zij moeten ont
slagen kunnen worden als ze het vertrouwen heb
ben verloren, ze mogen niet onbeperkt herbenoem
baar zijn en het aantal commissariaten per persoon 
moet beperkt worden. In het jaarverslag van de on
derneming dient de beloning van bestuurders en 
commissarissen alsmede de regeling en uitoefening 
van optierechten te worden opgenomen. 

• 15 
Starters en doorgroeiers 
66 Nog nooit zijn zoveel startende ondernemers 
tot de markt toegetreden als de afgelopen paar jaar. 
Toch blijven er belemmeringen bestaan voor het 
starten van een eigen onderneming. Bijvoorbeeld 
in ons stelsel van sociale zekerheid. Het moet ge
makkelijker worden om met tijdelijk behoud van 
uitkering en onder vrijstelling van sollicitatieplicht 
een bedrijf te starten. De kosten van de ziekte- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekering van zelfstandige 
ondernemers moeten omlaag. Ondernemers met 
een inkomen onder de ziekenfondsgrens moeten 
toegelaten worden tot het ziekenfonds. Bovendien 
dient ondernemerschap ook te worden gestimu
leerd via een soepeler beleid inzake vereiste vergun
ningen en diploma's voor startende ondernemers. 

67 Vooral kleine bedrijven hebben meer dan ge
middeld last van regelgeving en hoge premiedruk. 
Om de doorgroei van nieuwe bedrijven te bevorde
ren moeten de kosten van het in dienst nemen van 
een eerste medewerker verlaagd worden. Gedacht 
kan worden aan dispensatie van de CAO-Ionen 
voor echte starters en een afdrachtskorting voor de 
eerste medewerker van een starter. De Tante 
Agaath regeling moet worden gecontinueerd. 

• 16 
Investeren in werk 
68 Het verlagen van de bruto kosten van arbeid 
stimuleert de werkgelegenheid. Dat vergt continue
ring van de lastenverlichting in combinatie met 
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loonmatiging. D66 wil daartoe de eerste schijf van 
premie/loonbelasting aanzienlijk verlengen en de 
premieafdracht verlagen. De werkgelegenheid dient 
ook gestimuleerd te worden door het ondersteunen 
van technologisch onderzoek en innovatie en door 
ondersteuning van de kennisintensieve industrie. 

69 Daarnaast is aanvullend beleid noodzakelijk. In 
de marktsector en in het bijzonder de particuliere 
dienstverlening blijft het nodige werk liggen. Door 
werkgevers dispensatie te geven van betaling van de 
laagste CAO-lonen in ruil voor scholing/opleiding 
krijgen lager opgeleiden toegang tot de marktsec
tor. Specifieke afdrachtskortingen blijven van toe
passing in afwachting van een grondiger herziening 
van het belastingstelsel. 

70 Door de overheid gesubsidieerde banen zijn 
een zinvolle eerste stap om langdurig werklozen op 
weg te helpen. Bovendien wordt uitkeringsgeld 
langs die weg ingezet voor nuttige taken in de sa
menleving. Verruiming van deze programma's mag 
geen ander werk bij de overheid of in de markt ver
dringen. De beloning voor banenpoolers blijft ge
koppeld aan het minimumloon. Deelnemers aan 
programma's zoals Melkert-, banenpool- en JWG
banen dienen de mogelijkheid te hebben van werk
nemerssparen en een pensioenregeling. Bezien 
moet worden of de vele naast elkaar lopende rege
lingen voor additionele werkvoorziening kunnen 
worden gebundeld. Dat verlaagt de uitvoeringskos
ten en vergroot de effectiviteit. 

71 Steeds meer mensen vinden werk via uitzend
bureaus. Zowel werknemers als ondernemers heb
ben baat bij deze vorm van flexibele inzet van ar
beid. Dat laat onverlet dat gestreefd moet worden 
naar een flexibeler arbeidscontractenrecht. Indien 
deze maatregelen goed ingevoerd worden is er geen 
aanleiding de mogelijkheden voor uitzendwerk te 
beperken. 

72 Uitzendbureaus moeten ook in staat zijn werk
lozen te bemiddelen. Dat kan door uitvoeringsorga
nisaties van de sociale zekerheid contracten aan te 
laten gaan met uitzendbureaus die onder voorwaar
den en tegen een bonus WW-ers en herintredende 
WAO-ers uit het bestand overnemen. Uitzendbu
reaus zijn dan ook verplicht om scholing te geven 
en begeleiding in het eerste jaar op de arbeidsmarkt. 

73 Scholing van allochtonen, laag opgeleiden en 
ouderen is dikwijls ontoereikend (o.a. op het ge
bied van talenonderwijs aan allochtonen). Bij werk
gevers kan de aandacht voor scholing van dit perso-
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neel worden versterkt met een daarop gerichte fis
cale regeling. Voor werknemers moet de drempel 
voor de fiscale aftrekbaarheid van studiekosten 
worden verlaagd. 

• 17 
Trek in de schoorsteen 
74 Het tekort aan personeel in specialistische, 
hoogwaardige functies moet worden opgevangen 
door doorstroming van geschoold personeel uit 
functies die met een beperkte scholing kunnen wor
den ingevuld. Dat heet 'trek in de schoorsteen' en is 
de sleutel tot een betere werking van de arbeids
markt. We moeten de trend van verdringing en on
derbenutting van talent keren en met opwaartse 
mobiliteit onderin de arbeidsmarkt de ruimte voor 
intreding creëren. 

75 De initiële scholing moet geoptimaliseerd wor
den en scholing in en naast werk en loopbaanverbe
tering moet bevorderd worden. Maar de mobiliti
teit op de arbeidsmarkt is ook gebaat bij scholing 
gericht op verbreding van kwalificaties; een sociale 
zekerheid die niet te sterk aan bedrijven is gebon
den en een fiscaal regime dat vooral voor de mid
dengroepen promotie en doorstroming beloont. 

76 Nieuwe werkgelegenheid komt ook tot stand 
als dienstverlening betaalbaar wordt voor particu
lieren. Dat kan door het "witten van zwart werk", 
vooral in de persoonlijke dienstverlening. Het gaat 
om aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van 
de kosten van persoonlijke diensten en een lagere 
BTW. 

• 18 
Minimumloon en CAO schalen 
77 D66 is tegen verlaging van het minimumloon. 
Zo'n verlaging staat haaks op een eerlijke verdeling 
van de groeiende welvaart en slaat een bres in het 
stelsel van rechtvaardige loonvorming en de sociale 
zekerheid. In de komende kabinetsperiode moet de 
hoogte van het minimumloon en de eraan gerela
teerde sociale uitkeringen, meestijgen met de ont
wikkeling van de contractlonen. 

78 Een lager minimumloon - ook als tijdelijke 
maatregel - is geen gewenst instrument om de 
werkloosheid onder laaggeschoolden terug te drin
gen. Meer gebruik maken van de lage loonschalen 
zal de werkgelegenheid voor laaggeschoolden sti
muleren, maar de CAO's staan vrijere loonvorming 
aan de onderkant van de markt te vaak in de weg. 

79 Om die vrijere loonvorming mogelijk te maken 
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zal vaker dispensatie verleend moeten worden op 
het algemeen verbindend verklaren van CAO's 
voor bedrijfstakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor dis
pensatie van CAO-Ionen voor een periode van 
maximaal 2 jaar voor personeel in opleiding. Ook 
in regio's met een hoge werkloosheid moet dispen
satie van CAO-Ioonafspraken voor kleine bedrijven 
en voor echte starters toegestaan worden. Deze dis
pensatie kan ook gelden voor bedrijven in de kan
senzones binnen grote steden. 

80 Via de Algemeen Verbindend Verklaring 
(A VV) is het mogelijk goede doelen voor hele secto
ren te realiseren. Zo kan hervorming van de pen
sioenstelsels, scholing, sector-gerichte werkgelegen
heidsprojecten, ouderenbeleid, e.d. geregeld wor
den. De A VV heeft grote voordelen boven wettelijk 
op te leggen maatregelen. 

81 CAO's worden slechts algemeen verbindend 
verklaard als is voldaan aan een beperkt aantal 
vooraf geformuleerde voorwaarden. Deze voor
waarden kunnen betrekking hebben op bedrijfstak
gerichte scholing, flexibiliseren van werktijden en 
arbeidstijdverkorting, en ouderenbeleid. 

82 Om maatwerk mogelijk te maken moeten de 
CAO's zich ontwikkelen tot raam-CAO's die meer 
invulling op bedrijfsniveau toelaten en ruimere dis
pensatiemogelijkheden creëren. In de loonparagra
fen zouden slechts de ingangniveaus van schalen en 
de incidentele loonsverhoging algemeen verbin
dend verklaard moeten worden. De progressie in 
schalen wordt dan sterker afhankelijk van prestatie, 
ervaring en winstgevendheid van de onderneming. 
In het te voeren sociaal beleid moet bezien worden 
hoe werkgelegenheid van senioren bevorderd kan 
worden (scholing, taakroulatie, minder werken en 
vrijwillige demotie). 

Evenwicht werk en zorg 
83 Het is nog te vaak alles of niets op de arbeids
markt. Of je bedrijft topsport, of je staat langs de 
lijn. En dat is slecht nu mensen steeds vaker werk
en zorgtaken willen en moeten combineren. Verde
re flexibilisering, individualisering, herverdeling 
van arbeid en verlofmogelijkheden zijn nodig. Dat 
vraagt in de eerste plaats om maatwerk binnen on
dernemingen. Daarnaast wordt op CAO-niveau nu 
al een aantal afspraken over regelingen gemaakt. 
De overheid kan tegemoet komen aan de vraag om 
arbeid en zorg te kunnen combineren door onder
zoek en door het aanreiken van instrumenten, zoals 
uitbreiding van buitenschoolse opvang financieel te 
stimuleren. De wetgeving om de positie van deel-
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tijdwerkers te versterken en om met verlofregelin
gen uit te breiden wordt door D66 medeontwik
keld. 

84 Het is zinvol om arbeidstijdverkorting te com
bineren met langere werktijden. Dat levert meer 
vrije dagen op voor andere activiteiten. Het gaat er 
nu om in de praktijk invulling te geven aan flexibili
sering van werk. 

85 Deeltijdwerk, arbeidstijdverkorting, zorgverlof 
en loopbaanonderbreking werken alleen als de vrij
vallende arbeidsplaatsen kunnen worden herbezet. 
Al deze maatregelen maken het mogelijk minder 
vaak, maar langer te werken, minder en gezonder, 
of werk - en zorgtaken te combineren. 

• 19 
Verlofvormen 
86 Overheid en bedrijfsleven moeten inspelen op 
de wens onder de beroepsbevolking om het werk af 
en toe tijdelijk te onderbreken om familie of der
den te verzorgen. Daarom dient er een wettelijk 
recht op zorgverlof te komen. Maar daarnaast is er 
ook een groeiende belangstelling voor kraamverlof 
voor partners, opfrisverlof en sabbaticalleave. 

87 Er moet een nieuwe Verlofwet komen, waarin 
zwangerschaps-, bevallings-, ouderschaps- en overi
ge verlofvormen worden geregeld. Werknemers 
moeten daarnaast een aaneensluitende periode van 
verlof kunnen opnemen door het sparen van vakan
tie en ATV -dagen. Verlof wordt verder gestimu
leerd door het volledig zonder sancties kunnen op
nemen van het openstaande saldo aan spaarloon
en premiespaarregelingen voor de financiële over
brugging van een onbetaald verlofperiode. Dit kan 
zowel een sabbaticalleave zijn, als een periode die 
aansluit bij het zwangerschaps-, bevallings- of ou
derschapsverlof. Het opnemen van verlof mag geen 
negatieve invloed hebben op uitkeringsrechten. 

88 Het aantal kinderopvangplaatsen voor 0-4 jari
gen en buitenschoolse opvang moet minstens ver
dubbeld worden. Door marktwerking kan hierin 
een ruimer aanbod worden gecreëerd. Werkgevers 
moeten verder aangespoord worden om te kijken 
ofhun personeelsbeleid in voldoende mate gericht 
is op het aanwerven, behouden en stimuleren van 
vrouwen. 

De waarde van vrijwilligerswerk 
89 Ontelbare activiteiten en initiatieven draaien 
op het werk van vrijwilligers. Ontelbare mensen 
hebben ook baat bij vrijwilligerswerk. Het is echter, 
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mede vanuit economisch oogpunt, geen alternatief 
voor betaald werk, maar meer een zinvolle aanvul
ling daarop. Vrijwilligerswerk is wel vaak een op
stap naar betaald werk. De overheid dient daarom 
vrijwilligerswerk te stimuleren en de positie van 
vrijwilligers te ondersteunen. 

90 Om mensen met een sociale uitkering een nieu
we start te geven op de arbeidsmarkt moeten instel
lingen op het gebied van gezondheidszorg, onder
wijs en wetenschappen, milieu, natuur-en land
schapsonderhoud en verenigingen met een alge
meen erkend 'goed' doel (met fiscale aftrekbaar
heid van giften als criterium) de mogelijkheid krij
gen 'vrijwilligerscontracten' af te sluiten. Die con
tracten hebben een looptijd van minimaal een jaar 
en de werkzaamheden worden omschreven om ver
dringingseffecten te voorkomen. De contractanten 
kunnen tijdelijk worden vrijgesteld van de sollicita
tieplicht. De instelling kan een toeslag geven op de 
uitkering die niet in mindering wordt gebracht van 
de uitkering. 
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III 

• 20 
91 De doelstelling van het paarse kabinet om 
350.000 extra mensen aan het werk te krijgen is 
ruimschoots gehaald. 'Werk, werk en nog eens 
werk' werkt, maar niet genoeg. Bij bestrijding van 
de werkloosheid dienen we ons niet te richten op 
het geregistreerde werkloosheidscijfer volgens het 
CBS van nog geen 6%. Tal van groepen tellen in 
dit cijfer niet mee. Volgens de bredere definitie van 
de OESO, is dit ruim het drievoudige, en dat vormt 
een meer reëel cijfer. Daarom dient ook in de ko
mende kabinetsperiode volgens D66 verhoging 
van de participatie centraal te staan. 

92 Naast het creëren van werk aan de onderkant, 
reïntegratie van arbeidsongeschikten en verhoging 
van de activerende werking van het sociaal zeker
heidsstelsel, dient vooral een oplossing te worden 
gevonden door verlaging van lasten op arbeid. 
Werk blijft liggen omdat het te duur zou zijn, ter
wijl miljarden worden uitgegeven aan uitkeringen 
om mensen niets te laten doen. 
De oplossing voor dit structurele probleem dient 
volgens D66 mede gevonden te worden in alterna
tieve heffingsgrondslagen voor de sociale premies, 
die nu volledig op de lonen rusten. 

93 Door de groei van de welvaart zijn steeds meer 
mensen economisch zelfstandig. Zij zijn in staat 
om in een eigen inkomen te voorzien, om zich te 
verzekeren tegen tegenspoed en om voorzieningen 
te treffen voor extra uitgaven en de oude dag. Ge
combineerd met een collectief stelsel basisvoorzie
ningen is het overgrote deel van de bevolking zo 
verzekerd van zorg en sociale zekerheid van goede 
kwaliteit. 

94 Er doen zich nog een aantal fricties voor in het 
sociale zekerheidsstelsel. De sociale zekerheid is in 
een aantal gevallen een absolute minimumvoorzie
ning en dat leidt tot financiële problemen en soms 
tot armoede bij mensen die langdurig zijn aange-
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wezen op uitkeringen. Vooral ouderen met alleen 
AOW, arbeidsongeschikten, bijstandsmoeders en 
langdurig werklozen lopen het risico nauwelijks 
rond te kunnen komen en geïsoleerd te raken. 

95 Mensen die blijvend op sociale verzekeringen 
zijn aangewezen en die de kans niet hebben of niet 
hebben gehad om hun inkomenspositie zelfstandig 
te verbeteren moeten beter ondersteund worden. 
De toegankelijkheid en overzichtelijkheid van rege
lingen en tegemoetkomingen moet verbeterd wor
den. Eén aanspreekpunt ofloket moet voldoen bij 
problemen of vragen en risicogroepen moeten ac
tief op de hoogte worden gesteld van hun rechten. 
Daartoe dient de mogelijkheid gecreëerd te wor
den om verschillende bestanden te vergelijken om 
niet gebruik van inkomensondersteunende voor
zieningen tegen te gaan. Incidentele financiële on
dersteuning van mensen met de laagste uitkerin
gen is lapwerk. Structurele verbetering van de inko
menspositie van bepaalde groepen is wenselijk. In 
dat kader dient de Algemene Nabestaandenwet op
nieuw aangepast te worden. Daarnaast dienen alle 
uitkeringen gedurende de komende kabinetsperio
de volledig gekoppeld te worden aan de gemiddel
de contractloonontwikkeling. Op deze wijze komt 
de economische groei alle groepen in de samenle
ving ten goede. Het toepassen van meerdere inko
mensafhankelijke regelingen in een situatie kan lei
den tot negatieve inkomenseffecten zoals de ar
moedeval. Om deze te voorkomen moet gestreefd 
worden naar een harmonisering van het inkomens
begrip. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat ie
mand door te gaan werken er door vermindering 
van huursubsidie en andere inkomensafhankelijke 
regelingen er in inkomen achteruit gaat. 

• 21 
De sociale zekerheid als springplank. 
96 Een groot probleem van het stelsel van sociale 
zekerheid blijft dat uitkeringsgerechtigden, die nog 
steeds kansen en mogelijkheden hebben op de ar-
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beidsmarkt, te weinig ondersteund en gestimuleerd 
worden opnieuw toe te treden tot de arbeidsmarkt. 
De activerende werking van het sociaal stelsel dient 
te worden verbeterd. Dat kan door die activerende 
werking tot primaire doelstelling van het sociale 
stelsel te maken, zonder de financiële vangnetfunc
tie te verwaarlozen. Dat is ook nodig omdat het be
slag op de sociale zekerheid door de vergrijzing toe
neemt. Voorkomen moet worden dat door groeien
de aanspraken op sociale zekerheid de totale pre
miedruk stijgt of de hoogte van de uitkeringen on
der druk komen. Als de sociale zekerheid een 
springplank is voor mensen die zelf in hun onder
houd kunnen voorzien, dan ontstaat meer finan
ciële ruimte voor het vangnet voor mensen die 
recht hebben op zorg. 

97 Kernprobleem van de werkloosheid is dat wie 
eenmaal werkloos is, dat vaak ook langdurig blijft. 
Niet de instroom is hoog, maar de uitstroom is 
laag. Dit geldt ook voor de bijstand en voor de 
WAO. Naast wijziging in de organisatie en samen
werking tussen de verschillende uitvoeringsorgani
saties is vooral een verandering van cultuur nodig. 
Het primaat dient niet te liggen bij het verstrekken 
van de juiste uitkering, ofhet bepalen van de mate 
van arbeidsongeschiktheid, maar bij het actief be
middelen en scholen voor werk. Bij elke bemidde
lingspoging dient een contract te worden gesloten 
tussen arbeidsbemiddelaar en werkzoekende, en 
eventueel de werkgever. Uitkeringsgeld moet meer 
beschouwd worden als bemiddelingsgeld, en kan 
als tijdelijke C.q. gedeeltelijke subsidie worden aan
gewend. Het draait om het uiteindelijke resultaat, 
en de uitvoeringsorganisatie en bemiddelaars die
nen hierop te worden aangesproken en afgerekend. 
Dan moet succesvol beleid financieel beloond wor
den, en falend beleid tot minder inkomsten leiden. 
Ook dient er sprake te zijn van prikkels voor de uit
keringsgerechtigden zelf om aan de slag te gaan. 
Daarnaast moeten werkgevers ook financieel gesti
muleerd worden om moeilijk plaatsbaren een baan 
te geven. 

98 De uitvoering van de sociale zekerheid is gron
dig gereorganiseerd. De uitvoeringsorganisaties zijn 
vernieuwd, de controle is verscherpt en gemeenten 
hebben een grotere rol in het netwerk van arbeids
voorziening en sociale zekerheid gekregen. Er dient 
een loket voor werk en inkomen te komen. De 
overheid stemt de regelgeving daarop af. 

99 Omdat bemiddelen een apart vak is en er in
middels een levendige bedrijfstak is ontstaan, van 
uitzendbureaus, detacheringsbureaus, outplace-
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ment en werving- en selectiebureaus verdient het 
de voorkeur om de uitvoering zoveel mogelijk uit 
te besteden. 

100 Het LISV, landelijk instituut sociale verzeke
ringen, dat de taken van de bedrijfsverenigingen 
heeft overgenomen, zal bij de uitvoeringscontrac
ten nauwlettend moeten toezien dat publieke en 
commerciële belangen strikt gescheiden worden en 
niet door elkaar gaan lopen. 

• 22 
Een nieuwe heffingsgrondslag voor de sociale ze
kerheid 
101 Lastenverlichting, vooral voor de laagstbetaal
de arbeid en ter ondersteuning van loonmatiging, 
bevordert de werkgelegenheid en arbeidsparticipa
tie. Daarom is verlenging van de eerste schijf van 
premie!1oonbelasting, in combinatie met het verla
gen van de premieafdracht wenselijk. Op termijn 
zal de verlaging van de loonkosten mede gevonden 
kunnen worden in alternatieve heffingsgrondsla 
gen. Ecologisering van het belastingstelsel kan hier
aan bijdragen. 

102 Nagegaan moet worden middels onderzoek 
en experimenten of de grondslag voor de sociale ze
kerheid kan verschuiven van het loon van werken
den, de beloning voor de geleverde inspanning, 
naar het resultaat, het product van de economische 
activiteit, het product van die inspanning: product
heffing in plaats van loonheffing. In dit onderzoek 
worden de resultaten van het lopende experiment 
in Rotterdam volgens het plan "Van Elswijk" be
trokken. 

• 23 
De Werkloosheidswet 
103 Er is geen aanleiding om de WW, nu de refer
teperiode is aangescherpt, ingrijpend te verande
ren. Een aantal aanpassingen is echter wenselijk. 

104 Werknemers die werkzaam zijn in het in op
komst zijnde flexwerk, zoals uitzendwerk, freelance 
en oproepcontracten moeten, net als seizoenarbei
ders, voor de WW in aanmerking kunnen komen 
door een verlaagde referte-eis of door introductie 
van een spaarregeling. 

105 Het moet mogelijk worden om een eigen be
drijf te starten met tijdelijk behoud van een WW
uitkering ofbijstand en deze uitkering te verreke
nen met de inkomsten uit het eigen bedrijf. Deze 
mogelijkheid mag niet tot concurrentievervalsing 
leiden. 
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• 24 
Ziektewet I WAO 
106 Nu de werkgever het grootste risico voor ziek
te en arbeidsongeschiktheid zelf draagt neemt de 
aandacht voor preventie, begeleiding en reïntegra
tie toe. Chronisch zieken en gehandicapten, die bui
ten het arbeidsproces staan, dreigen echter vanwege 
de toerekening van kosten het slachtoffer te worden 
van de privatisering van de Ziektewet en de aanpas
singen van de WAO, ook nu selectie op basis van 
gezondheidsrisico bij het aannemen van personeel 
wettelijk is verboden. 

107 We moeten meer aandacht besteden aan reïn
tegratiebeleid. Naast subsidies en aanpassing van 
werkplekken zouden mensen die vanuit ZW of 
WAO een baan vinden een polis mee kunnen krij
gen die het (navolgende) ziekte- en arbeidsonge
schiktheidsrisico afdekt, zodat dat risico niet bij de 
nieuwe werkgever ligt. 

• 25 
De Algemene Bijstandswet 
108 Er wordt een groot en vaak langdurig beroep 
op de bijstand gedaan. Tegenover een bijstandsuit
kering staat de verplichting tot een maximale in
spanning om (weer) in het eigen levensonderhoud 
te voorzien. Het verstrekken van bijstandsuitkerin
gen zou aan meer specifieke voorwaarden moeten 
worden gebonden in de vorm van contracten tus
sen gemeenten en individuele uitkeringsgerechtig
den. Bijstandsgerechtigden die met geen mogelijk
heid toe kunnen treden tot de arbeidsmarkt kun
nen een tijdelijke vrijstelling van de sollicitatie
plicht krijgen om zorgtaken of vrijwilligerswerk te 
verrichten. Voor alleenstaande ouders (met name 
bijstandsmoeders) wordt een gedeeltelijke arbeids
plicht geïntroduceerd die afhankelijk wordt gesteld 
van het benodigde aantal uren zorgplicht. Voor 
mensen die willen herintreden moeten meer scho
lingsmogelijkheden komen, ook voor HBO of uni
versitaire studies. Mensen die een jaar rond geko
men zijn van een inkomen onder het bijstandsni
veau kunnen alsnog aanspraak maken op een uitke
ring ineens aanvullend tot op het bijstandsniveau 
met eventueel een premie. 

109 D66 wil de koopkracht van groepen met de 
grootste problemen, de alleenstaanden, bijstandsge
rechtigden met kinderen, langdurig uitkeringsge
rechtigden (vijf jaar en langer) verbeteren. 

110 D66 wil op de lange termijn de bijstand en 
overige uitkeringen verzelfstandigen. Dit kan door 
de partnertoets geleidelijk af te schaffen. Wél mag 
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bij de hoogte van de uitkeringen rekening worden 
gehouden met de kostenvoordelen die voortvloeien 
uit het samenwonen. In het verlengde hiervan die
nen ook alle kostwinnerstoeslagen afgebouwd te 
worden. De verhaalsplicht van de bijstandsuitke
ringsinstantie op de ex-echtgenoot na afloop van 
de alimentatie-verplichting dient te worden beëin
digd. 

111 Nu de gemeente een steeds belangrijker rol 
speelt bij de bijstandsuitkering en de arbeidsmarkt
bemiddeling moet serieuze voortgang worden ge
maakt met het vergroten van het financiële belang 
van gemeenten bij de uitvoering van de bijstand. 

• 26 
Algemene Nabestaandenwet 
112 Hoewel de Algemene nabestaandenwet 
(ANW) een goede moderne wet is, die de eigen ver
antwoordelijkheid van de burger prikkelt om zelf 
voorzieningen te treffen, blijken na de invoering op 
1 juli 1996 grote problemen te zijn ontstaan. D66 
heeft ingestemd met de ANW en heeft er sindsdien 
voor geijverd om de onvoorziene financiële en so
ciale gevolgen bij te sturen. Voor de oud-AWW-ge
rechtigden eindigde de overgangstermijn op 1 janu
ari 1998. Pas nu wordt duidelijk dat bij meerder
heid van de nabestaanden grote inkomensachteruit
gang het gevolg is. Met name de verdienende nabe
staanden met een inkomen tot modaalniveau leve
ren fors in. D66 pleit daarom alsnog te komen tot 
een ruimere vrijlating van eigen inkomen, alsmede 
van inkomen in verband met arbeid (in het bijzon
der WAO). Aangezien veel mensen moeite hebben 
zich te verzekeren op de particuliere markt, dient er 
tevens een sluitende toegangsregeling te komen 
(waarborgfonds of acceptatieplicht) voor aanvullen
de verzekeringen. 
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IV 

• 27 
113 Goede, voor iedereen toegankelijke en betaal
bare gezondheidszorg is van levensbelang. Omdat 
we allemaal hechten aan een goede gezondheid van 
onszelf en onze naasten. Maar ook omdat het ni
veau van de volksgezondheid mede de kwaliteit 
van de samenleving bepaalt. En vice versa stelt de 
samenleving hoge eisen aan de kwaliteit van de ge
zondheidszorg. Gezondheid is essentieel voor deel
name aan uiteenlopende maatschappelijke activi
teiten. Een gezonde beroepsbevolking is het leven
de kapitaal van onze economie. Door preventie en 
preventieve zorg kan tegen relatief lage kosten een 
grote bijdrage worden geleverd aan de verbetering 
van de volksgezondheid. Daarom dient het ontwik
kelen van programma's op dit gebied gestimuleerd 
te worden. 

De cliënt centraal 
114 In de zorgsector staat de relatie tussen cliënt 
en zorgverlener centraal. De cliënt moet er op kun
nen vertrouwen dat tijdig doeltreffende en doelma
tige zorg voorhanden is. Goede samenwerking tus
sen huisarts en bedrijfsarts draagt hieraan bij. Daar
bij gaat het niet alleen om medische behandeling. 
Langdurige verzorging - in een instelling of aan 
huis - van mensen die niet (meer) kunnen herstel
len - hoort daar ook bij. Het leveren van zorg op 
maat impliceert ook, dat rekening wordt gehouden 
met verschillen tussen mannen en vrouwen bij 
hulpvragen en het gebruik van de gezondheids
zorg. Daarnaast worden individuele behoeften van 
cliënten meebepaald door etniciteit, economische 
achtergrond, leeftijd en leefstijl. Op zorgverleners 
rust een inspanningsverplichting om ook voor 
cliënten uit etnische groepen met eigen (of specifie
ke) culturele kenmerken een cliëntgerichte zorg te 
bieden. Inbreng van patiënten moet worden ver
groot. 

Knelpunten 
115 Autonome trends vergroten de behoefte aan 
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zorg. Wetenschap en technologie vergroten de mo
gelijkheden tot medisch handelen. Artsen zijn tot 
meer en meer in staat en patiënten willen daarvan -
logischerwijs - profiteren. Met de groei van de be
volking groeit het beroep op de zorg. Door de ver
grijzing neemt de vraag naar zorg eveneens toe. 
Hoewel ouderen gelukkig langer gezond blijven, 
maken zij in de regel intensiever gebruik van medi
sche zorg dan jongeren. Naarmate mensen langer 
leven, maken zij bovendien langer van de zorg ge
bruik. 

116 Het is goed dat de medische stand steeds 
meer ziekten en kwalen de baas kan en dat mensen 
hierdoor een betere levensverwachting hebben. De 
totale kosten van de zorg staan daardoor wel onder 
druk, ook als aandeel in de collectieve uitgaven. Be
heersing van de kosten is dus geboden. De zorg be
taalbaar houden zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Dat is 
de opdracht waarvoor we staan. 

117 Het vorige regeeraccoord stond een volume
groei toe van 1,3%. Dat was te weinig. Uit verschil
lende onderzoeken blijkt dat er méér nodig is om 
èn de demografische verschuivingen op te vangen 
èn patiënten te laten profiteren van de vooruitgang 
in de geneeskunde. Daarnaast is er nog winst te be
halen uit verhoging van doelmatigheid. 

118 In de komende jaren zal de zorgvraag onder 
invloed van de vergrijzing veranderen. Zo zal bijv. 
de "demografische" volumegroei voor de sector ver
zorgings- en verpleeghuizen geen 1 % bedragen, 
maar 1,7%. Reallocatie van middelen binnen het 
macrobudget is dan ook geboden, ten gunste van 
verpleging en verzorging van ouderen en chronisch 
zieken, GGZ en gehandicaptenzorg. 
De toenemende druk op de mantelzorg moet wor
den gekeerd. Bij afnemend aanbod van mantelzorg 
moet de thuiszorg kwantitatief en kwalitatief toege
rust zijn om de zorgvraag over te nemen. Vrijwilli-
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gerswerk moet voldoende financieel worden onder
steund. 

• 28 
Een haalbare, realistische financiële doelstelling 
119 Een nieuw kabinet moet voldoende financiële 
ruimte creëren voor de zorgsector en de doelmatig
heid van het zorgsysteem en het professioneel han
delen vergroten. 
D66 is van mening dat, ook gelet op de nog te beha
len doelmatigheidswinst, de uitgaven voor de ge
zondheidszorg jaarlijks met ten minste 2 procent 
zullen moeten groeien. Daarbij wordt uitgegaan 
van de volgende gemiddelde volumegroei tot 2015: 
0,9 - 1,0 % om demografische ontwikkelingen op te 
vangen, en 1,1 - 1,2 % voor epidemiologische en 
medisch technologische veranderingen. 
Daarnaast moet het kabinet rekening houden met 
het feit dat de loon- en prijsontwikkeling in de 
zorgsector bovengemiddeld zijn. 
Het tarievenbeleid in de zorgsector is toe aan herij
king, om te komen tot meer reële prijs/prestatiever
houdingen. Er moet aandacht worden besteed aan 
de beloning van verplegenden en verzorgenden. 

120 Ook bij deze groei zijn keuzen onvermijdelijk. 
We moeten immers gelet op de vergrijzing de zorg 
op langere termijn betaalbaar houden. We moeten 
opnieuw nagaan welke voorzieningen in de vergoe
dingssfeer passen. Dit geldt zowel voor de AWBZ 
als voor het verplicht verzekerde ziekenfondspak
ket. Daar is adequate thuiszorg bij nodig. 

121 Ook moet - nu de zorg steeds vaker aan huis 
wordt gegeven - worden vastgesteld welke hulp en 
bijstand aan huis tot het domein van de zorgsector 
behoort. Anders wordt de ontwikkeling van de 
AWBZ premiedruk onbeheersbaar. Zorg- en woon
kosten moeten worden gescheiden. 

• 29 
Wachtlijsten problematiek aanpakken 
122 Er moet een eind komen aan onaanvaardbaar 
lange wachttijden. Bij een efficiënt zorgsysteem 
past een zekere wachttijd. Ontbreekt die dan is er 
sprake van een continu capaciteitsoverschot. Door 
betere informatie over de wachttijden, efficiëntere 
organisatie en betere logistiek kunnen de wachttij
den bekort worden. Desalniettemin hebben de 
wachtlijsten in sommige delen van de zorgsector 
ernstige, en structurele, vormen aangenomen, zo
wel bij de specialistische zorg (orthopedie, hartchi
rurgie, oogheelkunde, ambulante geestelijke ge
zondheidszorg) als bij verpleeg- en verzorgingste
huizen en in de gehandicaptenzorg. Ook de capaci-
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teit in de thuiszorg is onvoldoende om mensen zo 
lang mogelijk thuis te verzorgen. Terwijl de behoef
te aan goede thuiszorg onder invloed van de vergrij
zing nog verder zal groeien . 

123 D66 wil extra geld uittrekken voor het verkor
ten van de wachtlijsten, maar wil ook wachtlijsten 
inkorten door de 'logistieke organisatie' van het 
zorgaanbod te stroomlijnen. Er moeten afspraken 
komen met zorgaanbieders in regio's waar zich 
geen capaciteitstekorten voordoen. De bedrijfstijd 
in ziekenhuizen moet verruimd worden, zo nodig 
door meer artsen en verplegenden op te leiden. 

Tweedeling in de zorg voorkomen 
124 Lange wachttijden in de curatieve zorg zijn 
ook oorzaak van onnodig lang ziekteverzuim en no
digen uit tot wachtlijstomzeilende initiatieven. 
Steeds meer bedrijven kopen capaciteit in bij zie
kenhuizen om hun werknemers snel te laten behan
delen en de wachtlijsten te omzeilen. Dit is een on
gewenste ontwikkeling. Iedereen moet op gelijke 
wijze gebruik kunnen maken van noodzakelijke 
zorgverlening. Er mogen geen stappen worden ge
zet in de richting van een 'tweedeling in de zorg'. 
Wachtlijsten moeten worden weggewerkt, niet om
zeild. In geval van te lange wachtlijsten behoort be
handeling in het buitenland door de verzekering 
vergoed te worden. 

125 D66 is in principe geen voorstander van privé
klinieken voor de verplicht verzekerde zorg. Zo 
kunnen privé-klinieken geen integrale zorg bieden 
en is in deze klinieken ook de continuïteit van de 
zorg niet gewaarborgd. Verder is het voor de sector 
als geheel niet doelmatig als privé-klinieken de 
krenten uit de pap halen, terwijl de ziekenhuizen 
hoe dan ook een zware infrastructuur in stand moe
ten houden. 

126 Illegalen hebben recht op noodzakelijke medi
sche hulp. De overheid dient hiervoor de middelen 
ter beschikking te stellen. 

127 Chronisch zieken mogen niet van de arbeids
markt worden uitgesloten. De initiatiefwet van Box
tel draagt daaraan bij door de medische aanstel
lingskeuringen tot een minimum terug te dringen. 

• 30 
Meer regionale planning van het zorgaanbod 
128 Het Rijk is verantwoordelijk voor de planning 
van het aanbod van langdurige zorg. Maar om de 
flexibiliteit in het zorgaanbod te vergroten moeten 
lagere overheden, patiënten, zorgaanbieders, verze-
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keraars per provincie en in de vier grote steden een 
grotere (financiële) verantwoordelijkheid krijgen. 
De provincies en de vier grote gemeenten krijgen 
de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming 
en uitvoering van de regionale plannen. Verbin
dingskantoren werken deze plannen verder uit. 
Eventuele verdere decentralisatie naar een kleinere 
schaal is mogelijk. Er moet geen concurrentie ko
men tussen aanbieders van langdurige zorg. 

Meer geld voor persoonsgebonden budgetten 
129 Extra geld is nodig voor de persoonsgebon
den budgetten. Met deze budgetten kunnen cliën
ten die langer dan drie maanden thuiszorg nodig 
hebben, zelf beslissen hoe, wanneer en bij wie de 
noodzakelijke zorg wordt ingekocht. De hoogte van 
het toegewezen budget hangt uiteraard af van de in
dividuele zorgbehoefte, waarbij tevens het even
wicht moet worden bewaakt tussen thuiszorg en de 
zorg in een instelling. Een beter evenwicht tussen 
bureaucratie en kostenbeheersing moet worden be
reikt. 

• 31 
Betere zorg voor mensen met psychische of sociale 
problemen 
130 Voorkomen moet worden dat mensen pas 
hulp krijgen als zij diep in de moeilijkheden zitten. 
Bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door 
psychische oorzaken moet veel eerder en adequater 
worden opgetreden. Psychische en sociale proble
men moeten dus eerder worden gesignaleerd. Lera
ren, thuiszorgwerkers en huisartsen moeten daar
voor opgeleid zijn. Psychische hulp moet zoveel 
mogelijk worden gegeven in de eerste lijn. De voor
waarden voor vergoeding en behandeling zowel bij 
RIAGG's als bij de erkende vrijgevestigde psycho
therapeuten en psychiaters moeten worden ver
ruimd. Voor jeugdigen met psychische en sociale 
problemen moeten de bureaus Jeugdzorg makkelij
ker toegankelijk worden. De opvang van migranten 
en vluchtelingen vraagt extra aandacht. 

131 D66 wil de criteria op grond waarvan mensen 
gedwongen behandeld kunnen worden herijken. 
Het huidige criterium voor gedwongen behande
ling: dat iemand een gevaar voor zichzelf of de om
geving moet zijn, is in de praktijk soms ontoerei
kend om mensen in psychische nood te kunnen hel
pen. Cliënten moeten bij opname wel direct wor
den geïnformeerd over de mogelijkheden van maat
schappelijke en juridische bijstand. Daarnaast is 
meer onderzoek en onderwijs nodig in het kader 
van de forensische psychiatrie voor gedetineerden 
met psychische problemen. 

320 

132 Bij de behandeling in de geestelijke gezond
heidszorg staat een zo snel mogelijke terugkeer 
naar het dagelijkse leven voorop. Lukt dat niet dan 
is goede zorg en voldoende huisvesting binnen of 
buiten de instelling noodzakelijk, waarbij de ver
plichting voor woningbouwcorporaties om huisves
ting te bieden, tegelijkertijd gepaard moet gaan met 
het bieden van voldoende begeleiding en hulpverle
ning door daartoe beschikbare instanties. 

• 32 
Modernisering curatieve zorg 
133 De eerste- en de tweedelijns gezondheidszorg 
werken nog steeds niet optimaal samen en artsen 
werken niet altijd even doelmatig. De commissie 
Biesheuvel heeft voorstellen gedaan voor de moder
nisering van de curatieve zorg, het creëren van een 
zorgstructuur die nog lang niet allemaal zijn uitge
voerd. Er moet een abonnementsysteem voor alle 
huisartshulp komen; een nieuw honorariumsys
teem voor specialisten (gebaseerd op een uurtarief) 
met een goede pensioenvoorziening en afschaffing 
van de goodwill en een lump-sum-bekostigingssys
tematiek voor ziekenhuizen. Het vrije beroep van 
de specialist dient naast loondienstbetrekking mo
gelijk te blijven. Wel moeten de inkomens van spe
cialisten worden geharmoniseerd. 

• 33 Alternatieve gezondheidszorg 
134 De niet-conventionele geneeskunde moet aan 
dezelfde eisen met betrekking tot kwaliteit en veilig
heid voldoen als de conventionele geneeskunde en 
hieraan kunnen voldoen. De overheid moet hiertoe 
eisen stellen, maar ook de mogelijkheden bieden. 

• 34 
Verzekeringsmarkt 
135 Er is meer concurrentie gekomen tussen de 
ziekenfondsen en dat versterkt doelmatig en kosten
bewust handelen, ook in de richting van zorgaan
bieders. Ziekenfondsen dragen zelf risico voor hun 
uitgaven en dat wordt verrekend in de nominale 
ziekenfondspremies. Ziekenfondsverzekerden kun
nen éénmaal per jaar van ziekenfonds veranderen. 
Daarbij geldt voor ziekenfondsen een acceptatie
plicht. Die acceptatieplicht moet ook gaan gelden 
bij de aanvullende verzekeringen van ziekenfond
sen en op de particuliere verzekeringsmarkt. Zo 
krijgt ook de particuliere verzekerde een grotere in
vloed op het beleid van de particuliere zorgverzeke
raar. De acceptatieplicht moet wel gepaard gaan 
met de introductie van een premiebandbreedte. 

136 De wet op de toegang tot ziektekostenverzeke-
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ringen (WTZ) verplicht particuliere verzekeraars 
bepaalde groepen verzekerden, met name 65-plus
sers, te accepteren tegen een gemaximeerde premie. 
De verliezen die verzekeraars op deze polissen lij
den, worden via een omslagbijdrage geheel afge
wenteld op de totale groep particulier verzekerden. 
Hierdoor ontbreekt een prikkel om doelmatig en 
kostenbewust te handelen. D66 wil de kosten be
heersbaar maken door beperking van de declara
tiemogelijkheid. 

Toezicht verbeteren 
137 Het publieke toezicht op het beleid van de zie
kenfondsen moet worden aangescherpt. Zieken
fondsen werken steeds vaker in concerns met 
commerciële partners samen. Verstrengeling van 
publieke en private middelen en belangen moet 
worden tegengegaan. 

138 Alle bij de zorg betrokken partijen moeten 
verplicht worden zich te verantwoorden over de be
steding van de premies. Daarvoor moet er een wet 
op de medische informatievoorziening komen. Pri
vacy van medische gegevens moet worden gegaran
deerd, ook bij het gebruik van de zorgpas. 

Ziekenfonds behouden en moderniseren 
139 Het ziekenfonds moet blijven, maar de kring 
van verzekerden moet worden herzien. Het zieken
fonds is nu voor werknemers met een looninko
men onder een bepaalde grens en uitkeringsgerech
tigden en dat is in bepaalde gevallen onlogisch en 
zelfs onrechtvaardjg. Zo zijn kleine zelfstandigen, 
ongeacht hun inkomen, altijd aangewezen op de re
latief dure particuliere markt omdat zij geen loon
inkomen hebben. Tegelijkertijd herbergt het zieken
fonds duizenden mensen met een groot vermogen. 
Naar het inkomen uit dat vermogen wordt niet ge
keken bij toelating tot het ziekenfonds en het wordt 
evenmin belast met de ziekenfondspremie. D66 wil 
deze problemen aanpakken. Dat kan door van het 
ziekenfonds een 'inkomensverzekering' te maken, 
met het belastbare inkomen als meetlat. Ambtena
ren horen ook in principe in een nieuwe inkomens
verzekering ondergebracht te worden . 

Eigen bijdragen inkomensafhankelijk maken 
140 In de AWBZ en in het ziekenfonds zijn eigen 
bijdragen ingevoerd of verhoogd om mensen be
wuster te maken van de kosten van de zorg. Hoe
wel mensen met een minimuminkomen en chro
nisch zieken hierbij zoveel mogelijk zijn ontzien, 
komt de grens van dit prijsmechanisme in zicht. 
Met name de cumulatie van eigen bijdragen baart 
zorgen, vooral bij ouderen met een laag inkomen. 
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Daarom wil D66 een inkomensafhankelijk maxi
mum voor het totaal van de eigen bijdragen instel
len voor het AWBZ èn ziekenfonds samen. De huis
arts moet, als poortwachter van de zorg, buiten de 
eigen bijdragen blijven. 

• 35 
Preventie 
141 In de gezondheidszorg geldt letterlijk: voorko
men is beter dan genezen. Preventie is dus een on
misbaar onderdeel van het gezondsheidsbeleid. In 
verband hiermee is naleving van de ARBO-wetge
ving van groot belang. In veel bedrijven en instellin
gen gebeurt dit nog onvoldoende. Hierdoor neemt 
met name het aantal werknemers met RSI (Repetiti
ve Strain Injury) sterk toe. RSI moet dan ook als be
roepsziekte erkend worden zodat werknemers recht 
op schadevergoeding krijgen. Preventie is ook het 
verbeteren van arbeidsomstandigheden ofhet aan
passen van woningen voor ouderen. Zelfstandig 
wonen betekent een geringer beroep op professio
nele zorgverleners omdat ouderen in hun eigen om
geving vaak meer informele hulp ontvangen. Pre
ventie is bovendien het vroegtijdig signaleren van 
problemen in gezinnen. Consultatiebureaus en 
jeugdgezondheidszorg hebben daarbij een belang
rijke taak. 

• 36 
Tabaksontmoedigingsbeleid 
142 Roken is nummer één van de vermijdbare 
doodsoorzaken en moet worden ontmoedigd. Ta
baksteelt (met name het fermenteren van de tabaks
bladeren) schaadt het milieu. De verkoop via auto
maten wordt beëindigd. Uiterlijk vanaf mei 1999 
wordt reclame voor tabaksproducten alleen toegela
ten op de verkooppunten. Sponsoring van sport en 
cultuur door de tabaksindustrie wordt niet langer 
toegestaan. Europese regelgeving tegen tabaksrecla
me wordt ondersteund. Nederland zal zich inspan
nen om financiële steun aan tabaksteelt door inter
nationale organisaties (EU, Wereldbank, UNDP, 
FAO) te beëindigen. De financiële steun voor voor
lichting en voor preventie-ondersteuning wordt ge
leidelijk verhoogd om meer en betere voorlichting 
over de schadelijke gevolgen van het roken krachtig 
voort te zetten speciaal gericht op jongeren. Onder
zoek moet worden gedaan of de toegevoegde stof
fen aan de tabak op schadelijkheid kunnen worden 
geïdentificeerd en zonodig verboden. Tevens wordt 
onderzocht welke maatregelen genomen kunnen 
worden om ongewenst "meeroken" zoveel mogelijk 
te voorkomen. 
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Drugsbeleid 
143 In de aanpak van drugsgebruik en drugsver
slaving staat het aspect van de volksgezondheid cen
traal. Het drugsbeleid wordt daarom beoordeeld op 
de vermindering van de aantallen drugsgebruikers 
en drugsverslaafden, hun gezondheidstoestand en 
de effecten van het drugsgebruik op de volksge
zondheid in het algemeen. Het tot dusverre gevoer
de beleid scoort wat dit betreft gunstig ten opzichte 
van de situatie in andere landen. De effectief geble
ken programma's op het gebied van preventie en 
hulpverlening moeten worden uitgebreid. Voor ef
fectieve verslavingszorg en hulpverlening blijft een 
zekere centrale regie noodzakelijk; decentralisatie 
mag niet leiden tot versnippering van gelden en 
zorgaanbod. D66 vindt dat Nederland in Europees 
verband moet pleiten voor een humaan beleid ge
richt op preventie en volksgezondheid. 

144 Drugsgebruik en drugsverslaving veroorzaken 
nog te vaak overlast, onveiligheid en criminaliteit. 
De illegale handel in drugs is in sterke mate gepro
fessionaliseerd en Nederlandse drugshandelaren 
spelen een belangrijke rol in het internationale cri
minele netwerk. Burgers ondervinden overlast als 
gevolg van straat junks, drugspanden en een te gro
te concentratie van teveel coffeeshops. Het ingezet
te beleid om overlast en criminaliteit rond drugsge
bruik krachtig te bestrijden, dient te worden voort
gezet. 

145 De scheiding tussen soft- en harddrugs, waar
op het Nederlandse beleid is gebaseerd, heeft in de 
praktijk haar waarde bewezen en blijft leidraad 
voor het beleid; intensief gebruik van cannabis on
der jongeren moet worden tegengegaan. D66 blijft 
van oordeel dat softdrugs uit de sfeer van het straf
recht gehaald moeten worden om overheidstoe
zicht mogelijk te maken. Gelet op de internationale 
verhoudingen zal dat in Europees verband moeten 
gebeuren. Zolang vooroordelen en gebrek aan in
zicht de internationale discussie bepalen kan Neder
land teelt en handel in softdrugs niet volledig decri
minaliseren. Daarom zal in de volgende kabinetspe
riode het beleid van een zorgvuldig, helder en con
sistent gedoogbeleid moeten worden voortgezet. 
Handhaving en controle horen daarbij. Binnen dit 
beleid dient ruimte te bestaan voor lokale afwegin
gen en lokale initiatieven om toezicht uit te oefenen 
op bonafide coffeeshops en op de wijze waarop 
deze worden bevoorraad. 

146 In samenwerking met andere Europese lan
den moet het drugstoerisme een halt worden toege
roepen. In de grensstreken moet de politiecapaci-
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teit worden versterkt om de overlast van drugstoe
risme te beperken. 

147 Grootschalige handel in softdrugs moet, met 
het oog op het georganiseerde criminele karakter 
ervan, effectief worden bestreden. Om toch de be
voorrading van coffeeshops mogelijk te maken, 
dient de kleinschalige productie van marihuana in 
Nederland gereglementeerd te worden. 

148 Ook de bestrijding van handel in harddrugs 
moet worden geïntensiveerd. Europese samenwer
king is daarbij noodzakelijk. 

149 Extra aandacht zal moeten worden gegeven 
aan de bestrijding van de productie en handel in 
synthetische en chemische drugs, zoals XTC. Af
hankelijk van onderzoek naar schadelijke werking 
op langere termijn zal moeten worden bezien of dit 
soort drugs een aparte categorie dient te vormen in 
de Opiumwet. Nieuw op de markt verschijnende 
drugs, zoals ecodrugs, dienen slechts met grote te
rughoudendheid op de lijst van verboden stoffen te 
worden geplaatst. De praktijk laat zien dat de daar
uit voortvloeiende criminalisering niet altijd tot de 
gewenste effecten leidt. 

150 Voor de relatiefkleÎne groep van 5.000 ex
treem problematische harddruggebruikers dient, 
op grond van het advies van de Gezondheidsraad, 
heroïneverstrekkingsexperimenten te worden opge
zet. Deze moeten worden gekoppeld aan de functio
nele infrastructuur van de hulpverlening. Decrimi
nalisering van harddrugs is niet aan de orde. Dat 
kan pas overwogen worden na diepgaand interna
tionaal onderzoek naar de maatschappelijke conse
quenties. 

151 Alcoholisme vormt met meer dan 500.000 
probleemdrinkers (8 glazen of meer per dag) en 
meer dan 100.000 alcoholisten (16 glazen of meer 
per dag) een omvangrijk probleem. Overmatig 
drankgebruik leidt tot allerlei ziekten, verkeerson
gelukken, geweld en overlast. Er overlijden meer 
mensen door alcohol dan door drugs. Het dient 
daarom sterker ontmoedigd te worden. De voor
lichting over de schadelijke effecten van overmatig 
alcoholgebruik dient te verbeteren. 

• 37 
Gehandicapten en chronisch zieken 
152 Mensen met een handicap moeten een vol
waardig en normaal leven kunnen leiden. Betutte
ling helpt daarbij niet, gelijke kansen en rechten en 
aangepaste voorzieningen wel. De overheid moet 
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die voorwaarden scheppen zodat mensen met een 
handicap een eigen plek in de samenleving kunnen 
vinden. 

153 Mensen met een verstandelijke handicap heb
ben net als ieder ander recht op een zo gewoon mo
gelijk leven, wonen en werken. Derhalve is D66 
voorstander van een substantiële versterking van de 
ambulante zorg en dienstverlening in de zorg voor 
mensen met en verstandelijke handicap. 

154 Een fundamentele heroriëntatie op de struc
tuur van de verstandelijk gehandicaptenzorg is ge
wenst. Betere randvoorwaarden worden gecreëerd 
voor kwalitatief en kwantitatief verantwoorde zorg, 
die tegemoet komt aan de eisen van cliënten. 

155 Mensen met een handicap en mensen met een 
chronische ziekte hebben recht op goede zorg, toe
gang tot het reguliere onderwijs, betaalde arbeid, 
toegang tot de openbare ruimte en het openbaar 
vervoer en op wonen in de bestaande woonwijken, 
zo nodig in een aangepaste woning. Gehandicapte 
kinderen hebben zo veel mogelijk recht op een plek 
in de reguliere kinderopvang. 

156 Een lichamelijke of geestelijke handicap mag 
een volwaardige plaats in onze samenleving nooit 
in de weg staan. Waar mensen met een handicap 
hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven, 
mogen daarvoor geen barrières bestaan of worden 
opgeworpen. Een goede registratie van gehandicap
te werkzoekenden is noodzakelijk. Bedoelde regi
stratie moet in overeenstemming zijn met de priva
cywetgeving. Werkgevers moeten goed geïnfor
meerd zijn over het bestand aan gehandicapte werk
zoekenden. Ondersteuning van gehandicapten bij 
het zoeken naar werk is gewenst. 

157 Mensen met een handicap moeten toegang 
hebben tot moderne technologische voorzieningen 
en elektronische diensten. Televisieprogramma's 
moeten meer toegankelijk gemaakt worden voor 
doven. De gebarentaal moet erkend worden. 

158 Gehandicapten en chronisch zieken moeten 
opgenomen worden in de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling. Daarmee kunnen zij ook op basis van 
wetgeving gelijke rechten afdwingen. 

159 In het sportbeleid moet veel meer aandacht 
worden besteed aan de deelname van valide en min
der valide sporters aan zowel de topsport als de 
breedtesport. 
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• 38 
Gezondheidsethiek 
160 Voor D66 is zelfbeschikking een leidend be
ginsel in de zorg. De overheid dient zich zeer terug
houdend op te stellen. Hulpvrager en hulpverlener 
bepalen welke zorg wenselijk is. Alleen overwegin
gen van zwaarwegend algemeen belang of schade 
aan een ander of de gemeenschap rechtvaardigen 
een beperking van het honoreren van deze zorg
vraag. 

161 D66 wijst instrumenteel gebruik van mense
lijk leven, zoals het laten ontstaan van een foetus 
voor transplantatiedoeleinden, van de hand. D66 is 
tegen het klonen van mensen. 

Euthanasie en stervensbegeleiding 
162 D66 zal zich met kracht inspannen om in de 
volgende kabinetsperiode een rechtvaardigheids
grond in het Wetboek van Strafrecht opgenomen te 
krijgen voor door geneeskundigen, met inachtne
ming van alle zorgvuldigheidseisen, verleende 
"hulp bij zelfdoding" en verleende medewerking 
aan een "uitdrukkelijk en ernstig verlangen naar ac
tieve levensbeëindiging". Indien iemand uit vrije 
wil het eigen lijden ondraaglijk acht en op grond 
daarvan een wens tot actieve levensbeëindiging ken
baar maakt of middelen tot zelfdoding vraagt, dan 
dient deze zelfbeschikking in beginsel te worden ge
honoreerd. Levensbeëindiging op verzoek kan 
slechts tot stand komen in de relatie hulpvrager/ 
arts en uitsluitend indien de daarvoor vastgestelde 
procedures in acht worden genomen. De arts dient 
bij hulpvragen ruimere consultatiemogelijkheden 
vooraf te krijgen. Een echt vrije keuze voor levens
beëindiging op verzoek is alleen mogelijk bij opti
male palliatieve (lijden verlichtende) en het sterven 
begeleidende zorg, mits daarin de mogelijkheid van 
levensbeëindiging op verzoek is begrepen; zij vullen 
elkaar aan. 

163 D66 zal zich inzetten voor de verbetering van 
palliatieve zorg. Artsen en verplegenden dienen al 
in de opleiding vertrouwd te raken met de moge
lijkheden van palliatieve zorg. 

Human Genome Project 
164 Het in een databestand vastleggen van de 
soorten menselijke genen is een goede zaak, mits 
die informatie voor iedereen vrij toegankelijk is. 
Genetisch materiaal mag alleen voor medisch on
derzoek gebruikt worden, indien vooraf toestem
ming verleend is door de betrokkenen waarvan het 
materiaal afkomstig is. Patentering van deze infor
matie door instituten ofbedrijven met winstoog-
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merk moet worden verboden. De privacy van dege
nen waarbij een bepaald gen is geïdentificeerd moet 
worden gewaarborgd. 

Nieuwe technologische mogelijkheden 
165 Een permanente maatschappelijke discussie 
over wetenschappelijke mogelijkheden en (on)wen
selijke toepassingen van medisch handelen is gebo
den. De overheid dient deze discussie te stimuleren 
en te faciliteren. Voor vergoeding van nieuwe medi
sche behandelingen, instrumenten of geneesmidde
len wordt een (kosten)effectiviteitsrapportage ver
plicht. 

Medische gegevens 
166 Bij de herziening van de privacywetgeving 
moeten regels worden gesteld over de uitwisseling 
van medische gegevens binnen financiële- en 
(zorg)verzekeringsinstellingen die in één concern 
opereren. 

167 Kinderen moeten ook bij anonieme sperma
of eiceldonatie kunnen beschikken over de geneti
sche informatie van hun ouders. Daarnaast dient 
aan kinderen, indien zij daar prijs op stellen, infor
matie over hun biologische ouders verstrekt wor
den. 

168 Deelname aan genetische screening mag al
leen plaatsvinden op basis van vrijwilligheid waar
bij de privacy moet worden gewaarborgd. 

169 De wetgeving dient met spoed te worden aan
gepast aan de Europese Bio-ethische Conventie, 
met name op het punt van het verbod op geneti
sche discriminatie. 
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• 39 170 Een samenleving die in ijltempo verandert 
moet vorm blijven geven aan dat wat mensen 
bindt en van waarde is. Dat vraagt om gezamenlij
ke inspanningen om invulling te geven aan samen
hang en cohesie, saamhorigheid en tolerantie, 
maar ook bezinning en reflectie. Cultuur is de le
vensstijl van een samenleving. We moeten werken 
aan een cultureel klimaat dat mensen aanmoedigt 
en houvast biedt om zelfstandig te bepalen wat 
voor hen van waarde is, wat ze delen en wat ze wil
len ontdekken. En zo is cultuur ook de manier 
waarop een gemeenschap omgaat met zijn oude
ren, zieken en zwakken, armen, vreemdelingen. 
Dit vereist aandacht voor zingevingsvragen en 
voor mensen en groepen die zich hierop richten. 

171 Aandacht voor de cultuur betekent ook inte
resse en zorg voor het verleden en de vormgeving 
van het heden; archeologie, monumenten en cul
tuurlandschappen, maar ook voor de gearchiveer
de geschiedenis. Het vraagt om ruimte en onder
steuning van kunst en literatuur van verschillende 
aard, een geschakeerd aanbod van cultuuruitingen, 
allerhande voorzieningen, goed opgeleide kunste
naars die in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien, mogelijkheden om zelf kunst te beoefe
nen en een veelzijdig en betrouwbaar aanbod van 
informatie. 

Investeren in culturele infrastructuur 
172 Er staan een groot aantal investeringen in de 
infrastructuur van Nederland op stapel. In bebou
wing, rail en wegen, onderwijs en kennis. Maar in
vesteren in infrastructuur vraagt ook om een extra 
investering in cultuur; in ons cultureel erfgoed, de 
kunsten; in educatie en opleidingen; informatie
voorzieningen en de media. Een groot deel van die 
investeringen wordt door particulieren gedaan. De 
markt voor kunst en cultuur groeit, maar de subsi
dies moeten met de markt meegroeien. Om de 
markt aan te jagen, kwaliteit te garanderen, nieuwe 
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cultuuruitingen een kans te geven en kostbare cu 1-
tuuruitingen in stand en toegankelijk te houden. 
Podiumkunsten, film en musea horen zonder re
stricties onder het lage BTW -tarief te vallen. 

173 Overheid en politiek hebben de taak zich ac
tief met cultuur te bemoeien. Niet inhoudelijk, wel 
ondersteunend in financiële en infrastructurele zin. 
De markt alleen is niet voldoende als cultuurpoli
tiek instrument, want cultuur is geen luxe-artikel 
maar een levensbehoefte. D66 wil in zijn cultuurpo
litiek de markt corrigeren uit overwegingen van 
kwaliteit, spreiding en participatie, omwille van een 
pluriforme samenleving en een maximale vrijheid 
van meningsuiting en meningsvorming. 

Cultuur vraagt dagelijks onderhoud 
174 Cultuur is ook de manier waarop een gemeen
schap omgaat met taal, beelden, muziek, expressie, 
omgangsvormen en met zijn verleden. En die cul
tuuruitingen vragen om dagelijks onderhoud. Dat 
betekent zorgvuldig omgaan met onze taal, maar 
ook het opleiden van bekwame vakmensen die in
houd kunnen geven aan de cultuur. Want het zijn 
de schrijvers, musici, acteurs, dansers, beeldend 
kunstenaars, vormgevers en architecten, journalis
ten en regisseurs die uiteindelijk bepalen wat het 
beeld van onze samenleving is. Daarom moet de 
kwaliteit van het kunstvakonderwijs omhoog. Jon
geren moeten een gedegen vakopleiding kunnen 
volgen en er moet aandacht zijn voor talent. Dat 
vraagt om reorganisatie van het aanbod van het 
kunstvakonderwijs zonder daarop te bezuinigen. 

175 Jonge kunstenaars hebben met de Wet Inko
mensvoorziening Kunstenaars financiële ruimte ge
kregen om in een aantal jaren een eigen beroeps
praktijk op te zetten. Deze regeling zal echter veel 
meer effect sorteren met een beter afgestemd flan
kerend beleid. De fondsen dienen meer middelen 
te oormerken voor jonge kunstenaars en het bud
get van het Fonds voor de Podiumkunsten dat nieu-
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we theaterinitiatieven ondersteunt moet worden 
verhoogd. 

• 40 
Aandacht voor de culturele broedplaatsen 
176 Steden zijn broedplaatsen van cultuur. De 
cultuur gedijt in steden waar wordt gebouwd aan 
de culturele infrastructuur, waar nieuwe initiatie
ven de ruimte krijgen en waar culturele netwerken 
tot stand komen. Het Rijk dient steden die cultuur 
een dominante plek willen geven in het dagelijkse 
leven optimaal te ondersteunen. Dat kan door ge
zamenlijk op te trekken en het afsluiten van conve
nanten over culturele initiatieven en activiteiten 
zoals dezer jaren voor het eerst is gebeurd. Maar er 
is ook een betere afstemming tussen landelijk aan
bod en voorzieningen en de wensen en behoeften 
van steden en regio's nodig. In 2001 moet Rotter
dam Culturele Hoofdstad van Europa worden. 
Ook het platteland is een culturele broedplaats. 
Met name de streekgebonden kunst en cultuur is 
sterk ontwikkeld en is erg belangrijk voor de identi
teit van de plattelandsgebieden en hun inwoners. 
Ook deze vorm van cultuur moet blijvend onder
steund worden door een op maatwerk gestoeld cul
tureel netwerk. 

Toneel en theater 
177 Veel stadsschouwburgen buiten de randstad 
hebben moeite om interessante voorstellingen aan 
te trekken. De reisverplichting voor grote gezel
schappen helpt daarbij niet veel. Het programme
ringsfonds dat schouwburgen financieel steunt, 
biedt wel soelaas en zou moeten worden versterkt. 
Nagegaan moet worden of meer podia vaste bespe
lers kunnen krijgen. Een eigen gezelschap is een sti
mulans voor het culturele leven in de stad en de re
gio. 

• 41 
Kennis maken met cultuur 
178 Het is van groot belang dat mensen van jongs 
af aan regelmatig kennis maken met cultuur. In 
hun leefomgeving, in het onderwijs en via de me
dia. Een infrastructuur van allerhande culturele 
voorzieningen, nationaal, maar vooral ook op plaat
selijk niveau is daarvoor voorwaarde. 

179 Om kinderen in aanraking te brengen met 
cultuur is versterking van de relatie tussen het on
derwijs en culturele instellingen nodig. Naast het 
programma Cultuur en School dat gezamenlijke 
initiatieven van scholen en instellingen ondersteunt 
moet de kunstzinnige vorming en kunsteducatie 
worden versterkt. Musea moeten voor jongeren tot 
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21 jaar gratis toegankelijk worden. De publieke om
roep dient culturele programmering voor jongeren 
een hogere prioriteit te geven. 

Zelf cultuur beoefenen 
180 Bijna zes miljoen mensen doen iets met cul
tuur. Ze zijn geïnteresseerd en actief betrokken bij 
kunstvormen, vrijwilliger bij allerlei activiteiten, of 
ze beoefenen zelf de kunsten. De financiële onder
steuning van de amateuristische kunstbeoefening 
en de bibliotheken heeft de afgelopen jaren onder 
druk gestaan. Daarmee dreigt een fundament voor 
actieve deelname aan cultuur te verbrokkelen. In
standhouding van diversiteit en beweging in de 
amateurkunst moet prioriteit hebben in een samen
leving waarin cultuur een onmisbaar element is van 
het dagelijks leven. Het nieuwe Fonds voor de Ama
teurkunst moet meer armslag krijgen. Bibliotheken 
moeten veel nadrukkelijker multimediale culturele 
en educatieve informatiecentra worden. Het in het 
openbaar beoefenen van cultuur moet ook op zon
dagochtend mogelijk zijn. Daarom moet het ver
bod op openbare bijeenkomsten ter vermaak op 
zondag voor 13.00 uur afgeschaft worden. 

181a De positie van het Fries als tweede rijkstaal 
blijft gewaarborgd en wordt versterkt in het kader 
van het Europees beleid voor het behoud van klei
ne talen in Europa. In de Grondwet komt te staan: 
'De bevordering van het gebruik van de Nederland
se en de Friese taal is voorwerp van zorg van de 
overheid.' 
181.b De posysje fan it Frysk bliuwt garandearre 
as twadde rykstaal en wurdt fuortsterke yn it ramt 
fan it Europeesk belied foar it behald fan lytse talen 
yn Europa. Yn de Grûndwet komt te stean: 'lt befoar
derejen fan it gebrûk fan de Nederlanske en Fryske 
taal is ûnderwerp fan soarch fan de oerheid. 

Variatie in cultuur 
182 Er moet meer ruimte komen voor eigen cul
tuuruitingen van migranten, voor uitwisseling en 
samenspel tussen de verschillende culturen. Maar 
ook de inbreng van migranten aan cultuur en me
dia in den brede moet worden versterkt. Kunst
vakopleidingen moeten zich nadrukkelijk richten 
op scholing van migranten. Instellingen als musea 
en de publieke omroep dienen de veelkleurigheid 
van de samenleving te weerspiegelen, zowel in pro
grammering als in personeel. Vooral op regionaal 
en lokaal niveau kunnen oude en nieuwe media 
worden ingezet voor de deelname van minderhe
den aan cultuur en samenleving. 
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• 42 
Het decor van Nederland 
183 Nederland is een culturele schepping van de 
eerste orde. Stedenbouw, infrastructuur en land
schapsbeheer bepalen het beeld van ons land en 
vormen het levende decor van onze samenleving. 
De kwaliteit van het beheer van het cultureel erf
goed - onze monumenten, stadsgezichten, cultuur
landschappen en historisch geografische en archeo
logische relicten - en de wijze waarop wij de komen
de decennia vorm zullen geven aan de verstedelij
king en de versterking van de infrastructuur zijn 
zeer bepalend voor de kwaliteit van onze leefomge
ving. 

Monumenten in gebruik 
184 Deze jaren worden de grootste achterstanden 
in de restauratie van rijksmonumenten wegge
werkt, maar deze inhaalslag is pas het begin. Als 
vervolg hierop is een forse investering in de restau
ratie en het onderhoud van monumenten noodza
kelijk. Die investeringen zullen voor een groot deel 
door particulieren worden gedaan, omdat veel mo
numenten ook economisch waarde hebben. Rijks
subsidie jaagt die investeringen aan en is in deze 
sector zeer effectief. Een gemeenschappelijke in
spanning van overheid en markt de komende vijf
tien jaar kan zeker stellen dat onze monumenten 
een beeldbepalende rol blijven spelen. Niet als de
cor van het verleden, maar vooral voor gebruik in 
het heden. Daarbij moet de toegankelijkheid van 
monumenten voor het publiek gestimuleerd wor
den. 

Het bodemarchief 
185 Een aanzienlijk deel van de geschiedenis ligt 
opgeslagen in de bodem van ons land. Bijzondere 
aardkundige waarden dienen onderkend en soms 
beschermd te worden. Het archeologisch erfgoed 
wordt steeds vaker bedreigd nu Nederland op de 
schop gaat. Er zijn daarom bestuurlijke en finan
ciële instrumenten nodig om het archeologisch be
lang mee te laten wegen in besluiten over nieuwe 
bouwlocaties voor wonen en werken, intensivering 
van de recreatie en de landbouw en grote infra
structurele werken. Archeologisch onderzoek, con
servering of opgraving moet deel uitmaken van de 
planvorming bij ruimtelijke activiteiten. De kosten, 
waarbij inbegrepen de kosten voor het uitwerken 
van de verzamelde gegevens, moeten gedragen wor
den door de initiatiefnemer. D66 is daarom voor
stander van een snelle ratificatie van het verdrag 
van Malta. 
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De collectie Nederland 
186 Musea en archieven herbergen een schat aan 
informatie over de geschiedenis van Nederland en 
een hoogstaand overzicht van kunst en cultuur. De 
toegankelijkheid van de collecties is echter nog lang 
niet optimaal, alleen al door een te gebrekkige selec
tie van wat van waarde is. Musea moeten op veel 
grotere schaal gaan samenwerken, zowel bij het be
heer, het aankoopbeleid als bij uitwisseling van col
lecties. Musea moeten hun depots actiever gaan in
zetten. Het concept van De Collectie Nederland 
moet de komende jaren ook in de praktijk gaan 
werken. Een Rijksaankoopfonds moet het mogelijk 
maken voor Nederland unieke kunstwerken te be
houden. 

187 Er is een extra inspanning nodig om collecties 
te conserveren en archieven te digitaliseren en hun 
toegankelijkheid te vergroten door gebruik te ma
ken van elektronische dienstverlening. De conserve
ringsachterstanden bij film, televisie en papier die
nen met voorrang te worden ingelopen. De digitale 
bestanden moeten actief worden opengesteld. 

188 Cultuur en kunst kosten geld. Veel geld. Ook 
in die zin is het kunst- en cultuurbeleid een kern
taak van de overheid. Thans gaat 0,4 procent van 
de rijksbegroting naar kunst en cultuur. Dat moet 
aanzienlijk worden verhoogd, o.a. voor uitvoering 
van de WIK in de oorspronkelijke vorm, voor cul
tuureducatie in en rond het onderwijs, voor uitvoe
ring van het Strategisch Plan Monumentenzorg, 
voor het behoud van verzamelingen, voor ons inter
nationale kunst- en cultuurbeleid en voor het gelei
delijk doen verdwijnen van de afhankelijkheid van 
de publieke omroep van reclame-inkomsten. 

• 43 
Een gevarieerd informatie-aanbod 
189 Nieuwe media verwerven zich een steeds be
langrijker plaats in de informatievoorziening, maar 
ook bij de traditionele media, vooral bij de om
roep, doen zich grote veranderingen voor. Liberali
sering en vermindering van de distributieschaarste 
heeft tot een groot aanbod van commerciële radio 
en televisie geleid, zowel landelijk als regionaal. De 
publieke omroep heeft een ingrijpende reorganisa
tie doorgemaakt. In de meeste provincies is publie
ke televisie van start gegaan. Via de satelliet worden 
Nederlandse programma's verspreid voor Neder
landers in het buitenland. 

190 Een gevarieerd, betrouwbaar en toegankelijk 
aanbod van informatie is een publiek belang. Zeker 
nu het overgrote deel van de informatievoorziening 
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wordt verzorgd door de markt waarin dagbladen, 
tijdschriften, boeken, steeds meer radio en televisie, 
internet en de kabel commercieel worden geëx
ploiteerd, is ordening van de informatiemarkt soms 
noodzakelijk. Daarbij gaat het vanuit de wens van 
een pluriform aanbod zowel om het tegengaan van 
machtsconcentraties als het tijdelijk toestaan van 
prijsafspraken in bijvoorbeeld de dagbladen- en 
boekenbranche. 

191 Voor een goede informatievoorziening is het 
van belang dat door efficiënter gebruik en techni
sche vernieuwing van distributiekanalen als kabel 
en ether de verspreiding van omroep en elektroni
sche diensten verbetert. De overheid moet het voor
touw nemen bij de digitalisering van de ether. Vrij
komende frequenties kunnen geclausuleerd wor
den geveild. De publieke omroep heeft de kennis en 
de inhoud om een belangrijke rol te spelen bij het 
ontwikkelen van nieuwe elektronische diensten. 

Film en televisieproductie versterken 
192 Een sterke en creatieve audiovisuele sector is 
voorwaarde voor informatievoorziening van hoge 
kwaliteit. De komst van commerciële omroep heeft 
een flinke impuls gegeven aan deze sector. Daar
naast moeten onafhankelijke televisieproducenten 
nauw betrokken blijven bij het ontwikkelen en pro
duceren van programma's van de publieke om
roep. Samenwerking tussen de publieke omroep en 
de filmsector moet uitmonden in een regelmatig 
aanbod van Nederlandse flims op televisie. De pu
blieke omroepen in Europa moeten uitwisseling 
van films en drama bevorderen. 

193 Zonder particuliere investeringen blijft de 
filmsector een kwijnend bestaan leiden. Daarom 
moeten investeerders met fiscale maatregelen, de 
oprichting van een participatiemaatschappij en 
financiële ondersteuning door de overheid van 
filmproducties gestimuleerd worden te beleggen in 
de Nederlandse film. 

• 44 
Een slagvaardige publieke omroep voor iedereen 
194 De publieke omroep is na de reorganisatie in 
de gelegenheid aan te tonen dat de nieuwe organisa
tie slagvaardig en fmancieel gezond kan opereren. 
En dat zij vanuit de publieke taakstelling onder
scheidend kan programmeren voor een breed pu
bliek. De omroepverenigingen moeten aantonen 
dat zij hun nieuwe rol in het publiek bestel met ver
ve en voldoende draagvlak kunnen vervullen. 

195 De huidige omvang van de landelijke publie-
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ke omroep biedt de mogelijkheid om onderschei
dend te programmeren voor een breed en gevari
eerd publiek. Dit gebeurt nog in onvoldoende 
mate. Het is de vraag of deze omvang gehandhaafd 
moet blijven als de publieke omroep niet in staat 
blijkt tot een kwalitatief betere en meer gedifferenti
eerde programmering te komen en daarmee een re
levant deel van de bevolking te bereiken. Omroep
verenigingen dienen een grotere bijdrage te gaan le
veren in de financiering van de programma's. 

196 Na afloop van de huidige concessieperiode zal 
wettelijk een concessie worden verleend aan de pu
blieke omroep als geheel. De ruggengraat van die 
concessie is de publieke opdracht waaraan de om
roep periodiek getoetst kan worden. Het is van 
groot belang dat de publieke omroep haar pro
grammering nadrukkelijker op jongeren en migran
ten gaat richten en dat er meer aandacht komt voor 
cultuur, educatie en wetenschap. 

197 De toekomst van de publieke omroep mag 
niet afhankelijk zijn van reclame op radio en televi
sie. Inkomsten uit reclame moeten de omroep ver
sterken, niet frustreren. Vergaande commercialise
ring, sponsoring en overmatige reclame past niet 
bij publieke omroep en stoot kijkers en luisteraars 
af. Nagegaan moet worden hoe de omroep minder 
afhankelijk daarvan gemaakt kan worden. Ge
streefd moet worden naar een publieke radio- en 
een publieke TV-zender die reclamevrij zijn. Naast 
de omroepbijdragen moet financiering van de pu
blieke omroep uit algemene middelen mogelijk 
worden. 

198 Met het oog op de langere termijn wordt on
derzocht of de omroepbijdrage als grondslag van fi
nanciering van de publieke omroep geheel moet 
worden vervangen door financiering uit de algeme
ne middelen. Gelet op het feit dat inmiddels audio 
en tv in vrijwel elke woning aanwezig zijn, zou het 
voordeel van financiering uit de algemene midde
len kunnen zijn dat de perceptiekosten voor het op
halen van de omroepbijdragen vervallen, terwijl de 
individuele bijdrage via de algemene middelen in
komensafhankelijk is. 

199 De Wereldomroep heeft een zelfstandige taak, 
maar maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het pu
blieke bestel. Met behoud van de opdracht om een 
beeld van Nederland in het buitenland te presente
ren en Nederlanders in het buitenland te bedienen 
is meer samenwerking gewenst tussen de Wereld
omroep, landelijke en regionale omroep en het trai
ningscentrum van de Wereldomroep en de Media-
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Academie. De steun aan het Radio Nederland Trai
ning Cent re en de Stichting Communicatie Ontwik
kelingssamenwerking moet worden uitgebreid om 
in het licht van de ondersteuning van vrije media in 
de derde wereld journalisten en RTV -medewerkers 
te scholen. 

200 Regionale en lokale omroepen voorzien in 
een duidelijke behoefte aan informatie over stad en 
streek. Gemeenten moeten meer mogelijkheden 
krijgen om lokale radio en televisie financieel te on
dersteunen . Gezonde samenwerking tussen de lan
delijke en de regionale publieke omroepen op het 
gebied van de programmering en bij de advertentie
werving is voorwaarde voor de verdere ontwikke
ling van een geschakeerd aanbod van publieke in
formatievoorziening. 
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VI 

• 45 
201 Van onderwijs wordt veel verwacht. En dat is 
terecht. Goed onderwijs creëert kansen door ont
plooiing van talent en verwerving van kennis. On
derwijs is emancipatie. En dan gaat het niet alleen 
om het overdragen van vaardigheden en kennis. 
Het leren zelf moet voor scholieren een uitdaging 
worden. Onderwijs moet nieuwsgierig maken, leer
lingen aansporen om een leven lang nieuwe kennis 
en kunde te vergaren, zich bij te scholen en zich te 
verdiepen in nieuwe ontwikkelingen. Docenten 
moeten bekwaam èn bevoegd zijn. Die bekwaam
heid moet gedurende hun gehele beroepsleven op 
peil worden gehouden. Binnen het onderwijsbestel 
moet samenhang bestaan tussen schooltypen en 
schoolniveaus, om de doorstroming te bevorderen 
en het wisselen van schooltypen te vereenvoudi
gen. Diploma's moeten helder zijn in hun beteke
nis voor de verkrijger en voor de arbeidsmarkt. 
Leerlingen, of ze nu met achterstanden kampen of 
begiftigd zijn met extra talent, moeten geen onno
dige hindernissen vinden op hun weg door het on
derwijs. Beter nog, het onderwijs moet hen stimule
ren de best mogelijke weg te vinden door extra on
dersteuning en zo nodig extra financiële middelen. 

Meer investeren in onderwijs 
202 We geven te weinig geld uit aan onderwijs. In
ternationaal zelfs onder de norm. Vooral het pri
mair en voortgezet onderwijs zijn onderbedeeld. 
Dat is zeer zorgelijk en staat haaks op de aanspra
ken die we op het onderwijs doen. Nederland moet 
dan ook weer snel meer gaan investeren in het on
derwijs, waarbij het basisonderwijs, het beroepson
derwijs en het algemeen voortgezet onderwijs voor
rang krijgen. We moeten de groepen verkleinen, de 
voorzieningen moderniseren en de positie van de 
leerkracht maatschappelijk en financieel verbeteren 
o.a. door verhoging van het salarisniveau. 

Leraren 
203 D66 wil meer investeren in de leerkrachten, in 
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Kennis is een groot goed 

hun vakkennis en in hun didactische bekwaamhe
den. Zij dienen uitgerust te zijn met didactische 
vaardigheden om met meerdere culturen om te 
kunnen gaan. Bijscholing moet in het personeelsbe
leid en in de salariëring beloond worden. Daarvoor 
is registratie van de bijscholing nodig. Een op maat 
gesneden bijscholing moet de leraar de gelegenheid 
geven gemakkelijker door te stromen naar de ande
re functies in of buiten het onderwijs. De positie 
van de schoolleider moet worden opgewaardeerd. 
D66 ondersteunt de terugkeer van de vakleerkracht 
in het basisonderwijs. Zowel voor lichamelijke op
voeding, als voor de creatieve vakken. Daarnaast 
moet meer worden geïnvesteerd in lerarenopleidin
gen om voldoende goede docenten in de toekomst 
te kunnen waarborgen. 

• 46 
Zekerheid en voldoende bekostiging 
204 Het bewaken van de kwaliteit, de samenhang 
van de voorzieningen, de toegankelijkheid en de fi
nanciering van het onderwijs zijn en blijven kernta
ken van de overheid. De afgelopen jaren hebben 
naast vernieuwing veel onrust en onzekerheid ge
bracht voor de scholen. Die onrust willen we weg
nemen door scholen voldoende bevoegdheden te 
geven en de financiering eindelijk goed te regelen. 
Dan kunnen de scholen zich concentreren op hun 
kerntaken. 

205 Decentralisatie van onderwijstaken ontslaat 
de overheid niet van de plicht de kosten van het 
funderend onderwijs volledig voor haar rekening te 
nemen. Het onderwijs aan leerplichtige leerlingen 
is en blijft een basisvoorziening voor allen, die be
taald wordt uit de algemene middelen. Sponsoring 
door bedrijven is geen aanvaardbaar alternatief. 
Ouderbijdragen mogen niet de kwaliteit van het on
derwijs gaan bepalen. Gelijke en adequate bekosti
ging zorgt ervoor dat alle leerlingen optimale kan
sen krijgen voor succesvolle deelname aan het on
derwijs. 
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206 Extra inspanningen van scholen als begelei
ding van kinderen uit het speciaal onderwijs, bui
tenschoolse opvang en voorschoolse educatie kun
nen niet uit het reguliere onderwijsbudget betaald 
worden. Tegenover extra inspanningen horen even
redige financiële vergoedingen te staan. 

Decentralisatie en deregulering 
207 De decentralisatie van onderwijstaken ver
loopt te eenzijdig. Niet de school zelf, maar steeds 
meer instellingen buiten de school, hebben taken 
en bevoegdheden gekregen op het gebied van on
derwijs: procesmanagers, begeleidingscommissies 
en onderzoeksbureaus. Dat moet veranderen. De
centralisatie is volgens D66 versterking van de posi
tie van de scholen. Daar moeten taken en middelen 
naar toe. 

208 Door deregulering hebben gemeenten de ver
antwoordelijkheid voor huisvesting, schoolbegelei
ding en onderwijs-achterstandsbeleid gekregen, 
maar de bureaucratie is daarmee niet echt vermin
derd. Dat zal dus de volgende stap moeten zijn. 
Daarvoor is het nodig dat de overheid duidelijk 
maakt wat zij van de scholen verwacht en waar zij 
scholen op zal aanspreken. De kern doelen zullen 
dan ook duidelijker moeten aangeven wat de leer
lingen aan het einde van de basisschool moeten 
kennen en kunnen om naar het vervolgonderwijs te 
gaan. De kern doelen dienen overigens genoeg 
ruimte te bieden aan de basisscholen om hun eigen 
karakter te waarborgen. Er dienen voldoende mid
delen beschikbaar te zijn om onderwijstaken te 
kunnen vervullen (materiële bekostiging). Het rijk 
heeft veel te weinig middelen voor huisvesting naar 
de gemeenten gedecentraliseerd. D66 wil dat er een 
extra investeringsimpuis voor de onderwijshuisves
tingkomt. 

Methoden 
209 Scholen moeten meer inzicht hebben in de 
kwaliteit van nieuwe onderwijsmethoden. Niet al
leen vanwege de investering, maar ook omdat me
thoden in grote mate de kwaliteit van het onderwij
sprogramma bepalen. Nog steeds zijn er ondeugde
lijke methoden in omloop. 

• 47 
Goed onderwijs begint aan de basis 
210 De voor- en vroegschoolse fase blijkt steeds 
belangrijker voor een goede onderwijsstart. Daarin 
kan voorkomen worden dat kinderen met een so
ciale en/of een taal- en rekenachterstand aan het re
guliere onderwijs beginnen. Het moet vanzelfspre
kend worden dat kinderen op driejarige leeftijd 
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naar de peuterspeelzaal gaan, en dat er kwali
teitseisen aan de peuterspeelzaal gesteld worden, 
waarbij te denken valt aan groepsgrootte, bevoegd
heid leid(st)ers, inrichting, gebouw. 

211 Het basisonderwijs vormt het fundament van 
ieders verdere schoolopleiding en maatschappelijke 
loopbaan. Dat fundament moet dus stevig zijn. De 
basisschool is op dit moment onvoldoende in staat 
om de taken die zij opgedragen krijgt naar behoren 
uit te voeren. Zo wordt van scholen gevraagd dat 
zij kinderen individueel benaderen, dat zij kinderen 
ook extra hulp en aandacht geven indien nodig. 
Scholen moeten kinderen leren omgaan met de 
nieuwe media. Bovendien moeten de scholen grote 
groepen kinderen die voorheen in het speciaal on
derwijs zaten naar behoren opvangen. Scholen 
moeten dus beter worden toegerust. De klassen zul
len kleiner moeten, de leraren beter opgeleid en 
voortdurend bijgeschoold en de scholen zullen af
doende bekostigd moeten worden. Bijzonder geta
lenteerde leerlingen krijgen de kans verder te ko
men. 

Weer samen naar school 
212 Kinderen moeten zo veel mogelijk onderwijs 
op maat krijgen in de eigen omgeving en op een re
guliere school. Wanneer het regulier onderwijs niet 
in staat is die hulp ook daadwerkelijk te bieden dan 
moet die hulp door het speciaal onderwijs worden 
geboden. De toename van wachtlijsten voor het 
speciaal onderwijs is voor D66 onacceptabel. Waar 
nodig moet de opvangcapaciteit uitgebreid worden. 

• 48 
Voortgezet onderwijs 
213 De basisvorming is voor veel vbo-leerlingen 
te theoretisch. Tegelijkertijd is er te weinig ruimte 
voor voldoende praktijklessen. De theorie van de 
basisvorming dient dan ook vervlochten te worden 
in de praktijkvakken. 

214 Met de tweede fase voortgezet onderwijs, is 
een veelbelovende hervorming van het voortgezet 
onderwijs in gang gezet. We zullen zeer zorgvuldig 
moeten omgaan met de invoering. Goede bijscho
ling van de leraren is noodzakelijk. Voorkomen 
moet worden dat onder tijdsdruk ontwikkelde me
thoden door hun gebrekkige kwaliteiten het proces 
frustreren. Een stapsgewijze invoering van de twee
de fase is beter dan een overhaaste maar onverant
woorde invoering in een keer. 

215 Het moet mogelijk blijven door te stromen 
naar hoger of over te stappen naar ander onderwijs. 
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216 Leerlingen in het middelbaar en hoger beroep
sonderwijs moeten meer in contact komen met het 
bedrijfsleven. 

• 49 
Betere opvang door integratie 
217 Op lokaal niveau worden succesvolle pogin
gen ondernomen om onderwijs, kinderopvang, 
hulpverlening, sport en culturele activiteiten dich
ter bij elkaar te brengen. Soms gebeurt dat door 
een goede afstemming van de taken van alle betrok
ken instellingen; dit wordt ondersteund door het 
ontschotten van de bestaande financieringsstro
men. Soms door scholen in de gelegenheid te stel
len een beperkt aantal diensten van bijv. sportclubs 
en muziekscholen op de eigen scholen aan te bie
den zoals in Almere; soms door daadwerkelijk alle 
instellingen die met opvang en opvoeding te maken 
hebben in één gebouw onder te brengen, zoals in 
de Vensterschool in Groningen. D66 is van mening 
dat de komende jaren ontwikkelingsruimte gege
ven moet worden aan dergelijke uiteenlopende lo
kale initiatieven voor beter onderwijs zonder dat 
nu al de voorkeur voor een van deze modellen 
wordt uitgesproken. 

218 Scholen kunnen tegen betaling extra onder
wijs bieden als extra (examen)vakken, extra talen, 
voor levensbeschouwelijke vorming, muzikale of 
kunstzinnige vorming en handenarbeid. 

• 50 
Jeugdbeleid 
219 Jongeren moet de mogelijkheid worden gebo
den zich te ontplooien tot zelfstandige en actieve 
deelnemers aan het maatschappelijke leven. Ze 
moeten meer worden betrokken bij beleidsvor
ming, zeker bij zaken die hen rechtstreeks aangaan. 
Om te komen tot een integraal jeugdbeleid is sa
menwerking nodig tussen voorziening die zich be
zig houden met jongeren, zoals m.b.t. onderwijs, ar
beid, welzijn en zorg. Preventie is een belangrijk on
derdeel van jeugdbeleid: een goed klimaat voor jon
geren, voorlichting en informatie moeten leiden tot 
zelfredzaamheid en problemen voorkomen. 

220 Voor jongeren die in problemen komen moet 
regionaal een samenhangend stelsel van hulpbron
nen beschikbaar zijn met een duidelijke herkenbare 
toegang, het Bureau Jeugdzorg. Binnen het Bureau 
Jeugdzorg zijn Jeugdbescherming, Jeugd GGZ en 
Jeugdhulpverlening geïntegreerd en vindt objectie
ve en onafhankelijke indicatie en zorgtoewijzing 
plaats. Waar bestaande wet- en regelgeving het pro
ces van integratie in de weg staan, dienen aanpas-
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sin gen plaats te vinden. Op termijn is een funda
mentele herbezinning nodig, die er toe leidt dat het 
gehele stelsel onder een eenvoudig wettelijk, finan
cieel en bestuurlijk regime gaat vallen . 

221 Belangrijke aandachtspunten zijn verder, een 
adequate, efficiënte en vraaggerichte hulp, die in 
een zo vroeg mogelijk stadium wordt ingezet, bij 
voorkeur in de gezinssituatie; de verbetering van de 
positie van de cliënt; een goede aansluiting op het 
lokale jeugdbeleid; afstemming met bepalende be
leidsvelden d.m.v. regiovisies en vooral ook een toe
reikend budget. Tegen de toenemende criminaliteit 
moet stevig en direct worden opgetreden. Dit moet 
gepaard gaan met begeleiding die erop gericht is 
jongeren weer op het spoor te zetten. 

• 51 
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
222 De financiële positie van veel MBO-scholen is 
slecht. Er moet dan ook meer geld in het MBO 
geïnvesteerd worden. Niet alleen om de gebouwen, 
de apparatuur en het personeel te kunnen bekosti
gen, maar ook kwalitatief hoogwaardig (financieel) 
management in ROC's (Regionale Opleidings Cen
tra) te kunnen realiseren. Alleen op deze wijze kan 
het MBO de aansluiting behouden met de constan
te vernieuwing in het bedrijfsleven. 

223 Het beroepsonderwijs levert een grote bijdra
ge aan de economie van ons land. Het opent werk
mogelijkheden voor het praktisch talent. Toch kie
zen te weinig scholieren voor technische opleidin
gen en dat leidt tot tekorten aan gekwalificeerd 
technisch personeel. 

224 Werken in een technisch vak moet meer aan
zien krijgen. Internationale wederzijdse erkenning 
van technische diploma's en certificaten zal daar
aan bijdragen. Zowel jongens als meisjes moeten al 
vanaf het primair onderwijs meer gestimuleerd 
worden om beta-vakken of technisch onderwijs te 
volgen. 

225 Er is meer oog gekomen voor de waarde van 
het Voorbereidend Beroeps Onderwijs (VBO) als 
voorbereiding op de arbeidsmarkt van jongeren 
met een praktische aanleg. Mavo- en vbo-onder
wijs worden op een gelijker niveau gebracht. Dat 
mag niet ten koste gaan van het aantal uren prakti
sche beroepsvorming. Vooral voor de eventuele 
doorstroming naar het leerlingwezen is dat een 
slechte zaak. 

226 Omdat werknemers steeds vaker wisselen van 
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beroep en functie dienen beroepsopleidingen breed 
samengesteld te zijn en in elk geval ook een alge
meen technische opleiding aan te bieden. De snelle 
veranderingen in de techniek vereisen nauwe sa
menwerking met het bedrijfsleven, voortdurende 
investeringen in nieuwe apparatuur en adequate ge
richte nascholing van docenten. 

227 Het beroepsonderwijs moet zich meer gaan 
richten op volwasseneneducatie en tweede kans on
derwijs. De Regionale Opleidingen Centra (ROC's) 
die zowel het beroepsonderwijs als de volwassenen
educatie omvatten spelen een belangrijke rol bij de 
teruggeleiding van werklozen naar de arbeidsmarkt 
en bij het voorkomen van werkloosheid. De bij wet 
verplicht gestelde onderwijs-/studie-overeenkomst 
tussen ROC en onderwijsdeelnemer functioneert 
naar tevredenheid. Rechten, plichten en verant
woordelijkheden voor school en leerling zijn hier
door helder vastgelegd. 

228 Het zou een goede zaak zijn als ook HBO's, 
universiteiten en andere onderwijsinstellingen waar 
niet-Ieerplichtigen worden opgeleid tot dergelijke 
overeenkomsten zouden overgaan. 

229 Het karakter van werk verandert. Steeds vaker 
staat niet "de baan" centraal, maar het verrichten 
van activiteiten. Via elektronische snelwegen, uitbe
steding en behoefte aan dienstverlening ontstaat 
een sterkere vraag naar specialistische vaardigheden 
en kennis, die vaak door zelfstandige ondernemers 
wordt aangeboden. Het eigen ondernemerschap 
wordt steeds interessanter en opleidingen dienen 
daarmee rekening te houden. Dit kan binnen pro
jectonderwijs, door de integratie van het aanleren 
van ondernemersvaardigheden in het onderwijs 
door uitwisseling tussen bedrijf en onderwijs, het 
verbreden van stagemogelijkheden en het verrui
men van het leerlingstelsel. 

• 52 
Computers in het onderwijs 
230 Er dreigt een groot tekort aan bèta-weten
schappers en computertechnici in ons land dat het 
steeds meer moet hebben van een sterke kennisin
frastructuur. Op scholen neemt de belangstelling 

. voor wiskunde en technische vakken verder af, on
danks eerdere actieprogramma's als "kies exact" . 

231 Bestaande stimuleringsprogramma's (Print 
en Comenius) om computergebruik in het onder
wijs te stimuleren zijn onvoldoende effectief geble
ken. Er zijn nog steeds te weinig computers in de 
school en ze zijn deels verouderd, evenals de soft-
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ware die er op wordt gebruikt. Er is dringend be
hoefte aan moderne computers om met program
ma's te kunnen werken die beantwoorden aan de 
kwaliteitseisen die er nu en in de toekomst aan wor
den gesteld. Deze programma's moeten in nauwe 
samenwerking tussen docenten en programmeurs 
worden ontwikkeld. D66 ondersteunt het meerja
ren actieplan "Investeren in Voorsprong" en wil 
hiervoor de benodigde financiële middelen beschik
baar stellen. 

232 D66 is zich bewust van het potentieel van het 
Internet als informatiesnelweg. Daarom: 
- stelt D66 voor een landelijk educatief netwerk op 

te zetten aansluitend op Internet, zodat alle leer
lingen gebruik kunnen maken van e-mail, 
nieuwsgroepen en het World Wide Web (con
nectiviteit) . 

- wordt teleleren gestimuleerd door het initiatief te 
nemen de educatieve uitgevers rond de tafel te 
krijgen om Nederlands materiaal te ontwikkelen 
voor het educatieve netwerk en om universitei
ten, scholen en publieke omroep te stimuleren 
via Internet materiaal te publiceren (content). 

- moet er een volledige interactieve cursus Neder
lands beschikbaar komen op Internet, zodat een 
ieder, waar ook ter wereld, de Nederlandse taal 
gratis kan leren. 

233 Door aanschaf van Netwerk Computers in 
plaats van PC's kan flink bespaard worden op aan
schafkosten en onderhoud. Financiering van de 
computerinfrastructuur moet uit algemene midde
len. De exploitatie van het educatienet zal uit de on
derwijsbegroting bekostigd worden. 

• 53 
Schaalvergroting en democratisch functioneren 
234 "Grote school" -besturen werken financieel en 
bedrijfsmatig efficiënt en dat is nodig. Vanuit de
mocratisch oogpunt laat hun functioneren vaak te 
wensen over. Door schaalvergroting nemen de keu
zemogelijkheden voor de gebruikers af. Zijn er pro
blemen over het beleid van het bestuur, dan is er in 
de buurt vaak geen alternatief voor de gebruiker 
meer. Hetzelfde geldt voor de inspraak en medezeg
genschapsmogelijkheden. "Grote school" -besturen, 
ver weg, zijn lastig te beïnvloeden en onttrekken 
zich gemakkelijker aan inspraak en democratische 
controle. 

235 Uit oogpunt van diversiteit van het aanbod, 
invloed van de gebruikers en representativiteit van 
het bestuur is het van belang andere, minder ver 
gaande, vormen van samenwerking en risicosprei-
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ding zeker niet uit te sluiten. Te denken valt aan sa
menwerkingsverbanden en federatieve fusies, waar
bij scholen en ouders zeggenschap houden over za
ken die de eigen school en het eigen onderwijs be
treffen. 

236 Leerlingen en studenten moeten ook binnen 
de school praktisch leren omgaan met democratie, 
inspraak, medezeggenschap en medeverantwoorde
lijkheid. Zij dienen serieus te worden genomen in 
hun ervaringen en uitspraken ten aanzien van de 
kwaliteit van het onderwijs, de studeerbaarheid van 
hun opleiding en de onderlinge verhoudingen tus
sen leerlingen en studenten zelf en tussen hen, de 
leerkrachten en de leiding. Zij moeten de kans krij
gen hieraan mede vorm en sturing te geven. 

De school aan de ouders teruggeven 
237 D66 wil het onderwijs weer teruggeven aan de 
burgers. Dat betekent dat alle ouders van kinderen 
op school het recht moeten hebben deel te nemen 
aan het bestuur van de instelling. De keuzevrijheid 
voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs dient 
voor alle ouders gegarandeerd te zijn. De gelijke be
handeling van openbaar en bijzonder onderwijs 
mag niet tot extra bureaucratie leiden. Aan de enor
me schaalvergroting, eerst op schoolniveau en nu 
ook op bestuurlijk niveau, moet een einde komen. 

238 D66 stelt vanaf zijn oprichting dat de ouders 
de dragers van de vrijheid van onderwijs zijn. D66 
wil daarom het onderwijs verder democratiseren: 
de school moet terug aan de ouders. Ouders moe
ten een doorslaggevende stem hebben over de le
vensbeschouwelijke en pedagogische richting van 
de school, over het onderwijs aan hun kinderen, de 
schaalgrootte en de wijze waarop de school functio
neert. Ouders mogen nooit buiten het bestuur ge
houden worden. Ook niet wanneer zij de signatuur 
van de school niet onderschrijven. Wettelijk wordt 
geregeld dat schoolbesturen van zowel openbaar, 
wanneer zij verzelfstandigd zijn, als van bijzonder 
onderwijs in meerderheid uit ouders bestaan. 

239 D66 vindt dat de overheid een eenduidige re
latie moet hebben met al het onderwijs. Alle school
typen moeten over dezelfde mogelijkheden beschik
ken voor goed bestuur: voldoende rijksbegroting, 
personeelsbeleid, de mogelijkheid om vrijwillige ou
derbijdragen te verwerven, reserves en fondsen op 
te bouwen en samen te werken met scholen van an
dere signatuur. Wanneer artikel 23 van de Grond
wet dat belemmert, dan moet deze worden aange
past. Er wordt voor gewaakt dat altijd voldoende 
openbaar onderwijs beschikbaar is. 
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• 54 
Hoger onderwijs 
240 Het opleidingsniveau van de bevolking is 
sterk toegenomen. Net als in de ons omringende 
landen volgen velen hoger onderwijs. Dat succes 
heeft ook keerzijden: de waardering voor andere 
opleidingen daalt; er is spanning tussen wat studen
ten kunnen en studie-eisen; er worden kanttekenin
gen geplaatst bij de kwaliteit van opleidingen door 
deelnemers en afnemers en er zijn organisatorische 
en financiële problemen bij het hoger onderwijs. 

241 Die problemen lossen we niet op door de toe
gang tot het hoger onderwijs te bemoeilijken. Ieder
een die aan de toelatingseisen voldoet heeft recht 
op hoger onderwijs. Wel moeten we het geheel van 
voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs her
waarderen. Herkenbaarheid, afstemming en kwali
ficatie van de onderwijssoorten en opleidingspro
gramma's staan daarbij voorop. 

242 In het voortgezet onderwijs ligt de nadruk na 
en naast algemene vorming op richtinggeving (goe
de profielen, differentiatie op basis van studiebege
leiding, sturing en studie-advies). 

243 De behoefte aan hoger onderwijs zal groot 
blijven, zowel vanuit de samenleving en de arbeids
markt als vanuit de studenten. Er zal dus spanning 
blijven bestaan tussen aantallen studenten, wensen, 
eisen en bekostiging. En dat vereist efficiëntie om 
de verschillende belangen te verenigen. Belangen 
van studenten die betaalbare, studeerbare, op maat 
gesneden studies willen volgen, van werkenden en 
ouderen die zich willen bijscholen. Van bedrijfsle
ven en overheid die goed gekwalificeerd personeel 
zoeken. Belangen van universiteiten die naast on
derwijs hun wetenschaps- en onderzoekstaak willen 
verrichten en het belang van de overheid die met 
eindige financiële middelen verantwoordelijk is 
voor adequate onderwijsvoorzieningen. 

244 Om die belangen te verenigen ziet de over
heid er op toe dat de onderwijsinstellingen een di 
vers en flexibel basisaanbod van hogere opleidin
gen verzorgen dat aansluit op de wensen en capaci
teiten van studenten en voldoet aan vergelijkbare 
kwalificatienormen en aan de behoeften van de ar
beidsmarkt. 

245 Hoger onderwijsinstellingen moeten de vrij
heid hebben zelfstandig hun onderwijs en onder
zoek in te richten en de bestuursvorm te kiezen 
die bij de eigen traditie en het eigen werkklimaat 
past. 
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Daarvoor is versoepeling van wet- en regelgeving 
nodig. Het gaat daarbij met name om uniformi
teitseisen en de bekostiging van het hoger onder
wijs. De overheid controleert, rekent instellingen af 
op het nakomen van aangegane verplichtingen, 
waarborgt de kwaliteit van onderwijs en onderzoek 
en de efficiëntie van het bestuurlijk apparaat. 

246 Grotere autonomie moet gepaard gaan met 
samenwerking en afstemming onderling en met de 
omgeving. Instellingen moeten bovendien de be
trokkenheid van studenten en docenten bij de kwa
liteit van de studieprogramma's vergroten. 

247 De universiteiten onderscheiden zich van het 
hoger beroepsonderwijs door een wettelijk om
schreven en publiek gefinancierde wetenschappelij
ke opdracht. Wetenschappelijk en hoger beroepson
derwijs blijven naast elkaar bestaan, maar zullen -
in ieder geval op regionaal niveau - tot samenwer
king en afstemming van de onderwijsprogramma's 
komen. 

• SS 
Toelating en selectie 
248 Iedereen met een gekwalificeerde vooroplei
ding moet naar het hoger onderwijs kunnen. Selec
tie vindt plaats na het eerste propaedeusejaar, dat 
vooral oriënterend moet zijn. De instellingen spe
len een grotere rol bij die selectie. Naast studiepres
taties dienen ook motivatie, werkervaring en socia
le vaardigheden mee te tellen in de beoordeling van 
studenten. De numerus fixus aantallen voor de me
dische richtingen worden verhoogd. 

249 Bij de selectie staat verwijzing, niet afwijzing 
voorop. Studie-adviezen zijn in eerste instantie 
dringend. Om studievertraging tegen te gaan moe
ten studenten ieder jaar minstens 28 geoormerkte 
studiepunten behalen. Om studenten zinvol te kun
nen verwijzen is afstemming van de propedeuse 
van WO, HBO en MBO nodig zonder dat dit 'ha
vOÏsering' van de universitaire propedeuse tot ge
volg heeft. 

Differentiatie en specialisatie 
250 Opleidingen moeten evenwichtig aandacht be
steden aan specialisatie en verbreding van kennis. 
De studieduur mag variëren, maar als uitgangspunt 
geldt een studieduur van 4 jaar bij het HBO en het 
WO en van 5 jaar voor technische- en bètastudies 
en voor een beperkt aantal alphastudies. 

251 Het opleidingsaanbod moet worden opge
schoond. Niemand is gebaat bij een wildgroei aan 
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opleidingen. Doelstellingen van opleidingen moe
ten helder geformuleerd en afgestemd zijn op inter
nationale maatstaven. 

252 Er moeten Europese certificaten komen voor 
de opleidingen en diploma's moeten internationaal 
erkend worden. Europese samenwerking op het ge
bied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
met buitenlandse instellingen dient verder bevor
derd te worden. Samenwerking met instellingen in 
de Derde Wereld wordt aangemoedigd. 

Studieduur en studeerbaarheid 
253 Studenten moeten hun studie afmaken in de 
tijd die daarvoor staat. Dat lukt alleen als studeer
baarheid daarop is afgestemd. Een studiecontract 
tussen student en instelling helpt daarbij. In zo'n 
overeenkomst met een wettelijke grondslag tussen 
student en onderwijsinstelling stellen beide partijen 
hun wederzijdse inspanningsverplichting vast. In 
dit contract staan ook afspraken over de financie
ring van de studie. 

254 Instellingen moeten veel meer aandacht beste
den aan de positie van de docenten. Daarvoor is di
dactische scholing, opwaardering van het onderwijs 
naast onderzoek aan de universiteiten en de intro
ductie van onderwijscarrières nodig. Docenten 
moeten in de gelegenheid worden gesteld tijdelijk 
een interimfunctie te vervullen bij een andere uni
versiteit of hogeschool. Dat bevordert een ruime 
blik en creativiteit. 

255 Er moeten meer mogelijkheden komen om 
studeren en werken af te wisselen of te combineren, 
ook op universiteiten. De huidige leef tijdslimiet 
van 27 jaar voor het einde van de studiefinancie
ring is hiermee in strijd. Die wordt daarom afge
schaft. Instellingen voor hoger onderwijs kunnen 
met werkgevers kennisonderhoudscontracten af
sluiten voor het bijscholen van werknemers. 

• S6 
Studiefinanciering 
256 De studeerbaarheid wordt in ernstige mate be
dreigd door het feit dat studenten een te lage studie
financiering hebben. De studiefinanciering dient zo 
te zijn ingericht, dat studenten ervan kunnen rond
komen en zij niet door middel van (studie)tijdro
vende bijbaantjes in hun levensonderhoud moeten 
voorzien. 

257 D66 wil een beter stelsel van studiefinancie
ring. Het huidige stelsel werpt te veel belemmerin
gen op voor een optimale vorming in het hoger on-
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derwijs. Bovendien is het stelsel veel te ingewikkeld, 
en is de relatie tussen de (steeds lagere) beurzen en 
de (steeds hogere) prestatie-eisen volledig uit het 
lood geraakt. De studiefinanciering moet zo wor
den ingericht dat de kosten van levensonderhoud 
worden verstrekt als beurs (het sociale deel) en dat 
de studiekosten, die als investering worden be
schouwd, worden voorgefinancierd met een lening 
(het studiedeel). 

258 D66 wil komen tot een redelijker verhouding 
tussen studiefinanciering en de verlangde tegen
prestatie. Aanvullende beurzen (bij een laag ouder
lijk inkomen) mogen niet als lening worden ver
strekt. Het budget voor levensonderhoud dient te 
worden gerelateerd aan (de ontwikkeling van) de 
minimumuitkeringen, terwijl de studiekosten wor
den vastgesteld op basis van de reële kosten. Wel er
kent D66 het uitgangspunt dat studeren een gedeel
de investering is: van de overheid, maar ook van de 
student zelf. Studenten moeten zelf kunnen meebe
slissen over de wijze waarop de studiefinanciering 
verdeeld wordt over de studieduur. 

254 Studiefinanciering mag geen drempels opwer
pen om (door) te studeren, ongeacht iemands ach
tergrond. Studiefinanciering dient ook de ouder
onafhankelijkheid van studenten zo veel mogelijk 
te erkennen. Studiefinanciering moet ook meer 
ruimte bieden voor een flexibele invulling van de 
studie, qua tijdsduur, qua combinatie met werken 
(duaal studeren) en qua breedte of diepte van de 
opleiding. De koppeling tussen studiefinanciering 
en studieduur moet vervallen. Studeren met studie
financiering moet in principe beginnen vóór ie
mand 25 jaar wordt. Toch moet er meer ruimte ko
men om ook op latere leeftijd met een universitaire 
of HBO studie te beginnen. 

259 De OV-jaarkaart moet in de huidige vorm 
blijven bestaan, ook voor 'nieuwe' studenten. 

Collegegeld 
260 De hoogte van het collegegeld moet gerela
teerd zijn aan de kosten van de studie, met het feite
lijk volgen van (deel)onderwijs, contractonderwijs 
of'open colleges': het collegegeld dient op maat te 
zijn. 

261 Nagegaan moet worden of de vaststelling van 
het collegegeld ook een instrument kan zijn om stu
dies te bevorderen of af te remmen, of om de ont
wikkeling van bedrijvigheid en van de ruimtelijke 
verdeling van studerenden over het land te sturen. 
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• 57 
Wetenschapsbeleid 
262 De wetenschap is de bakermat van een ken
nisintensieve samenleving. We moeten de weten
schapsbeoefening dus stimuleren en de resultaten 
optimaal benutten. De uitgaven aan wetenschappe
lijk onderzoek in Nederland moeten omhoog, het 
resultaat moet zichtbaarder en zinvoller worden in
gezet. 

263 Veel wetenschapsbeoefening vindt op univer
siteiten plaats. Door de financiering van onderzoek 
en onderwijs duidelijker te scheiden kan weten
schappelijk onderzoek gerichter worden ingezet. 
De eerste geldstroom is bedoeld voor de onderwijs
taak van de universiteiten en voor onderzoekstaken 
die verband houden met het onderwijs. De over
heid is verantwoordelijk voor de toewijzing van 
middelen uit deze stroom. De tweede geldstroom 
dient uitgebreid te worden en zich meer te richten 
op fundamentele onderzoeksprogramma's. Voor 
onderzoek dat direct relevant is voor overheid of 
bedrijfsleven is de derde geldstroom de aangewezen 
weg. 

264 Fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek 
moet voldoen aan internationale maatstaven. Vol
doende financiële en personele middelen en onder
zoeksvrijheid zijn daarvoor onontbeerlijk. De over
heid moet daarom terughoudend zijn in het benoe
men van prioriteitsgebieden. De NWO verdeelt de 
tweede geldstroom en toetst de kwaliteit van onder
zoek. Individuele onderzoeksprojecten moeten 
kans maken op financiering. De vorming van enke
le "top" onderzoeksgroepen mag er niet toe leiden 
dat de concurrentie tussen onderzoekers en de on
derzoeksvrijheid verloren gaan, met name niet op 
de terreinen van politiek en maatschappij waar een 
pluraliteit aan wetenschappelijke opvattingen essen
tieel is. Versterking van de European Science Foun
dation moet hoogwaardig onderzoek in Europa en 
samenwerking over de grens bevorderen. De para
universitaire onderzoeksinstituten zouden nauwer 
gelieerd moeten worden aan universiteiten. 

265 Het universiteitspersoneel vergrijst. Jong (ge
promoveerd) talent heeft onvoldoende perspectief 
op een carrière in wetenschappelijk onderzoek of 
onderwijs. De universiteiten dienen actief mee te 
werken aan een structurele instroom van jonge on
derzoekers. Ze dienen door een streng functione
rings- en beoordelingsbeleid en vervroegde pensio
nering van de zittende staf nieuwe plaatsen voor 
jonge onderzoekers te creëren. Universiteiten moe
ten eveneens meer initiatieven nemen om onder-
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zoekers te helpen in het vinden van een baan bui
ten de universiteit of in het stichten van een eigen 
bedrijf. 

266 De derde geldstroom is het instrument om 
nauwere samenwerking tussen universiteiten, 
HBO's en het bedrijfsleven bij het vergaren en toe
passen van kennis tot stand te brengen. HBO-in
stellingen moeten meer vrijheid krijgen om toege
paste contractactiviteiten te ondernemen. 

267 Nieuwe technologische topinstituten zijn zin
vol als vernieuwend interdisciplinair onderzoek on
voldoende van de grond komt binnen de bestaande 
kennisinfrastructuur. Deze instituten richten zich 
zowel op concrete toepassingen op lange termijn 
als op fundamenteel onderzoek. Het onderzoek 
naar milieutechnologie en logistiek vraagt om een 
nieuwe impuls. Om het gezamenlijk onderzoek op 
het gebied van milieu te bevorderen vindt D66 het 
van belang iedere twee jaar een wetenschapsmilieu
prijs uit te reiken voor een gezamenlijk onderzoek 
van drie landen. 
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• 58 
268 Nog even en een derde deel van de bevolking 
is senior. De babyboom van na de oorlog vergrijst 
en dat kleurt onze samenleving. Doordat vrouwen 
gemiddeld ouder worden dan mannen betekent 
'veroudering' ook 'vervrouwelijking'. Daarnaast 
komen er steeds meer allochtone ouderen. 

269 Ouderen van vandaag en morgen leiden hun 
eigen leven. Vaak langer gezond, actiever en zelf
standiger dan vroeger. Steeds vaker zullen ouderen 
omdat ze tijd, ervaring en dikwijls voldoende inko
men hebben een zeer welkome bijdrage aan de 
maatschappij leveren. Sommigen blijven werken. 
Omdat het moet of omdat zij geen afscheid kun
nen nemen van hun werk. Anderen gaan vrijwilli
gerswerk doen. In de buurt, in het verenigingsle
ven, in kerk en vakbond, de vrouwen- en de milieu
beweging, ofbij de buren. Nieuwe voorzieningen 
ontstaan omdat ook ouderen behoefte blijven hou
den aan recreatie, onderwijs, sport en cultuur. Bij 
andere voorzieningen zullen we expliciet rekening 
moeten houden met specifieke behoeften van oude
ren. Zo dient meer aandacht besteed te worden aan 
het fysieke welzijn van ouderen. De politiek moet 
zich inzetten voor maatschappelijke organisaties 
op het terrein van het bewegen voor ouderen ter 
versterking van het imago en ter ondersteuning 
van de activiteiten van deze organisaties. Voorts 
zal er meer aanspraak gedaan worden op zorg. De 
woningvoorraad moet worden aangepast. Openba
re voorzieningen moeten toegankelijk gemaakt 
worden. En naarmate mensen ouder worden zal de 
gemeenschap vaker bij moeten springen met bege
leiding, hulp en ondersteuning. 

270 Senioren worden een steeds vanzelfspreken
der onderdeel van de samenleving. Steeds meer zuI
len we rekening houden met hun behoeften en 
wensen. Dat vraagt om blijvende betrokkenheid 
van ouderen bij nieuwe ontwikkelingen, plannen 
en besluitvorming over de inrichting van de sa-
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menieving. Producten en voorzieningen zullen 
ook voor ouderen goed hanteerbaar (denk aan 
veel van de moderne electronica, maar bijv. ook 
aan oversteektijd bij voetgangerslichten en zoge
naamde 'knielbussen'), bereikbaar (dit geldt met 
name voor sportlocaties, buurthuizen, gezond
heidscentra en sociëteiten door in buurt- en wijk
planning met hun groeiend aantal rekening te hou
den), toegankelijk (denk aan woning, drempels, lif
ten, instappen in treinen en trams) en betaalbaar 
moeten zijn. 

• 59 
Werk en inkomen 
271 De arbeidsparticipatie onder ouderen is bui
tengewoon laag. Boven de 55 jaar is slechts 30% 
werkzaam, en na de 60 jarige leeftijd is dit gedaald 
tot 6%. Lange tijd was het vanzelfsprekend om ou
deren via de VUT, de WAO en aanvulling op de 
WW vroegtijdig uit te laten stromen. Aan die van
zelfsprekende afschrijving van ouderen voor de ar
beidsmarkt moet een eind komen. Omdat de sa
menleving het zich niet kan permitteren en omdat 
het onrecht doet aan de ervaring en mogelijkheden 
van oudere werknemers. De arbeidsparticipatie van 
ouderen moet weer omhoog. 

272 Door taakroulatie en scholing kan voorko
men worden dat oudere werknemers vastlopen om
dat ze het tempo of nieuwe technologische ontwik
kelingen niet kunnen bijbenen. Daarnaast dient er 
een leeftijdsbewust personeelsbeleid te worden ge
voerd, waarbij op latere leeftijd andere werkzaam
heden verricht kunnen worden of minder gewerkt 
kan worden. Werkplekken kunnen ergonomisch 
worden aangepast aan oudere werknemers. 

273 Door deeltijdwerk of arbeidstijdverkorting te 
combineren met gedeeltelijke pensionering kunnen 
ouderen langer blijven deelnemen aan de arbeids
markt. Pensioen is een recht en moet een zinvolle 
loopbaan van ouderen niet in de weg staan. Nage-
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gaan moet worden hoe mensen die de pensioenge
rechtigde leeftijd bereikt hebben geheel of gedeelte
lijk aanspraak kunnen blijven maken op betaald 
werk. 

274 De voorstellen uit het rapport Witteveen om 
de fiscale belemmeringen voor individualisering en 
flexibilisering van pensioenregelingen weg te ne
men moeten worden ingevoerd. De VUT kan zo 
worden vervangen door het recht op een individu
eel bepaald en flexibel prépensioen. 

275 Aanvullingen van inkomen en financiële toe
slagen op grond van rijks of gemeentelijke regelin
gen, dienen ook ouderen te bereiken. Daarvoor is 
actieve voorlichting nodig en moeten ouderen over
al terecht kunnen bij 'één loket'. 

• 60 
AOW; een zekere basis 
276 De AOW moet ook in de toekomst blijven be
staan als basis pensioen waarmee de eerste levensbe
hoeften gefinancierd kunnen worden. De zekerheid 
van een solide basispensioen voorkomt onnodige 
oververzekering. De AOW moet welvaartsvast zijn 
en moet permanent gekoppeld worden aan de ge
middelde CAO-loonontwikkeling. De ontwikkeling 
van de uitgaven op het punt van ziektekosten, huis
vesting en dienstverlening dienen verrekend te wor
den in de hoogte van de AOW-uitkering. 

277 Tussen 2010 en 2040 zullen de lasten voor de 
AOW verdubbelen. Er dient derhalve een structure
le oplossing te komen om de AOW ook voor toe
komstige generaties te waarborgen. De te verwach
ten uitgaven aan AOW en inkomsten uit premie
heffing moeten worden vastgesteld aan de hand 
van voortschrijdende meerjarige ramingen. D66 wil 
de AOW-premie niet onbeperkt laten oplopen, 
maar beperken tot rond het huidige niveau. Afhan
kelijk van het al dan niet invoeren van alternatieve 
heffingsgrondslagen, danwel verbreding van de be
staande heffingsgrondslag, is aanvulling nodig uit 
de algemene middelen. 

278 Betaling van de AOW uit de algemene midde
len brengt het gevaar met zich mee, dat de AOW 
'telkens moet concurreren met overige overheidsuit
gaven en investeringen. Daarom is er dringend be
hoefte aan een wettelijke basis om het niveau van 
de AOW te garanderen. 

279 D66 vindt dat bijzondere aandacht gegeven 
moet worden aan de verbetering van de koop
kracht van die 65-plussers die uitsluitend zijn aan-
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gewezen op AOW of op AOW en een aanvullend 
pensioen van minder dan 250 gulden per maand. 
Dit betreft voor het overgrote deel alleenstaande 
vrouwen. AOW -ers die gaan samenwonen met 
(een) andere AOW -er(s) om deze te kunnen ver
zorgen mogen niet worden gekort op hun uitkering. 

• 61 
Pensioenen 
280 Flexibilisering van arbeid, wisseling van werk
gever en arbeidsduur, variabele inkomensbestand
delen, loopbaanonderbreking en loopbaanafbouw, 
maken een verdere individualisering van het pen
sioenstelsel wenselijk. Hieraan dient met voortva
rendheid gewerkt te worden. 

281 Pensioenregelingen moeten toegankelijker 
worden voor flexwerkers en uitzendkrachten. Dat 
kan door een nadere invulling van het begrip pen
sioentoezegging in de Pensioen- en Spaarfondsen
wet (PSW). 

282 Het nabestaandenpensioen zal uiterlijk in het 
jaar 2000 omgezet moeten kunnen worden in een 
hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Deze 
keuze moet ten alle tijde worden gegeven, en op 
een eerdere beslissing moet men terug kunnen ko
men wanneer de leefsituatie wijzigt. 

283 De pensioenuitkomst is in sterke mate afhan
kelijk van de definitie van pensioengevend salaris, 
het opbouwpercentage en de franchise. De koppe
ling van de franchise aan de totale AOW-uitkering 
van een (echt)paar moet worden losgelaten omdat 
door deze koppeling veel tweeverdieners en alleen
staanden met een modaal inkomen nauwelijks een 
goed pensioen halen. Een lagere franchise, die reke
ning houdt met de daadwerkelijke AOW voor wer
kende partners/samenwonenden en alleenstaan
den, kan mede worden gefinancierd door invoering 
van een goedkopere middelloonregeling. 

284 De aanvullende pensioenregelingen moeten 
bescherming bieden tegen koopkrachtverlies van 
de opgebouwde pensioenaanspraken als gevolg van 
inflatie. Door een D66-initiatiefwet (Nypels/Groen
man) hebben mensen met een pensioenbreuk (zgn. 
'slapers') thans jaarlijks dezelfde rechten op koop
krachttoeslagen als de gepensioneerden. In een aan
tal achtergebleven pensioenregelingen worden ech
ter aan gepensioneerden en slapers geen of vrijwel 
geen koopkrachttoeslagen gegeven. Overeenkom
stig de eerste versie van de D66-initiatiefwet zal 
hiertoe alsnog een wettelijke minimum-norm moe
ten worden ingevoerd. 
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285 D66 laat de keuze voor het pensioensysteem 
en de inhoud van de regeling aan de sociale part
ners. De overheid ziet toe op de deugdelijkheid van 
de voorziening. Gelijke behandeling, een flexibele 
pensioendatum, overdraagbaarheid en indexering 
horen daarbij. 

• 62 
Leeftijdsdiscriminatie 
286 Leeftijd is een onmisbaar ordeningscriterium 
in recht en regelgeving. Om te bepalen of iemand 
juridisch volwassen is, recht heeft op AOW, of op 
actief en passief kiesrecht bijvoorbeeld. Maar de 
leeftijdscriteria sluiten steeds minder aan op de ver
anderingen in de samenleving. Vroeger als bescher
ming bedoelde leeftijdscriteria, worden nu vaak 
door ouderen als betuttelend ervaren. Daarom 
moeten waar mogelijk in wet- en regelgeving leef
tijdscriteria geschrapt worden. Publieke instellin
gen dienen overbodige leeftijdscriteria uit hun re
glementen te verwijderen. Leeftijdsdiscriminatie in 
polis- en kredietvoorwaarden van het bank- en ver
zekeringswezen moet verdwijnen. 

Zeggenschap en betrokkenheid 
287 Ouderen moeten direct betrokken blijven bij 
besluitvorming op beleidsterreinen zoals zorg, wo
nen, vervoer, pensioenverzekering en andere so
ciaal-economische zaken. Ouderen dienen ook ver
tegenwoordigd te zijn in besturen en raden van in
stellingen en voorzieningen. Verzorgings- en ver
pleeghuizen dienen democratisch te worden geleid. 
Ouderen horen een stem te hebben in patiënten-, 
bewoners- en medezeggenschapsraden. Maatschap
pelijke organisaties dienen actief te werven onder 
ouderen om bestuursfuncties te vervullen. De over
heid vervult een voorbeeldfunctie in het benoemen 
van ouderen in adviescommissies en besturen. Op 
grond van een D66-initiatiefwet hebben gepensio
neerden en actieve deelnemers het recht gekregen 
in hun pensioenfondsen adviserende deelnemersra
den in het leven te roepen. Gewezen deelnemers 
(gepensioneerden en zgn. slapers) dienen echter op 
korte termijn erkend te worden als volwaardige 
pensioenverzekerden. In verband daarmee wordt -
evenals in het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel 
- voor hen ook een wettelijk recht op vertegenwoor
diging in de besturen van hun pensioenfondsen in
gevoerd (naast de werkgevers en de werknemers). 

• 63 
Wonen 
288 De toenemende vergrijzing van de bevolking 
zal zijn weerslag vinden in het volkshuisvestingsbe
leid. Er moet meer rekening gehouden worden met 
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de wens van ouderen naast of direct in de buurt 
van de kinderen te wonen ofvlak bij voorzienin
gen. Bij nieuwbouw en stadsvernieuwing eisen voor 
ouderen aangepaste woningen hun deel op. Bij 
nieuw te bouwen woningen dienen de kwali
teitseisen van het Seniorenlabel voor woningen en 
woonomgeving te worden gevolgd. Er moeten 
meer zogeheten "kangoeroewoningen" komen, een 
kleinere en een grotere onderling met elkaar ver
bonden woning, maar ook andere variaties van 
mengvormen in het woningbestand zijn denkbaar. 
Zij vergemakkelijken de mantelzorg en voorkomen 
vereenzaming. Het achterlaten van grote huurwo
ningen dient financieel aantrekkelijker te worden 
door een tegemoetkoming in de verhuis- en herin
richtingskosten. 

289 Ouderen moeten kunnen kiezen tussen zelf
standig wonen, al of niet in een wooncentrum en 
varianten daarop, en voor verschillende vormen 
van groepswonen. Thuiszorg, mantelzorg, wijkver
pleging, verzorgings- en verpleeghuizen zijn alle op 
het geëigende moment het beste antwoord op toe
nemende afhankelijkheid van een oudere. Wacht
lijsten staan dikwijls de beste keuze in de weg. Re
gelmatige inventarisatie van de problemen op dit 
terrein is gewenst om tijdig noodzakelijke voorzie
ningen te scheppen. 
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• 64 
290 Minderhedenbeleid moet meer naar een inte
graal beleid in het proces om te komen tot alge
meen beleid. Door migratiestromen zijn mensen 
met uiteenlopende culturele achtergronden naar 
Nederland gekomen. Nederland is daardoor een sa
menleving geworden met een meer multicultureel 
karakter. Een belangrijk deel van de migranten en 
hun kinderen heeft in de loop der tijd met succes 
zijn eigen weg gevonden in de Nederlandse samen
leving. Migranten leveren een belangrijke bijdrage 
aan de economie en de dienstverlening. 

291 Het vervagen van de grenzen en de migratie 
hebben van Nederland een land met een palet aan 
culturen gemaakt, maar in het openbare leven is 
nog te weinig te merken van die culturele kleur
klanken. En dat is een gemis. We moeten de meer
waarde van onze cultureel diverse samenleving sti
muleren. Dat betekent dat naast ruimte voor eigen 
cultuuruitingen voor verschillende groepen meer 
raakvlakken en samenspel moeten ontstaan tussen 
culturen. De invloed van andere culturen als inspi
ratiebron kan dienen voor nieuwe culturele uitin
gen. Zo kan een interculturele samenleving groei
en, waarin de verscheidenheid de eenheid versterkt 
en tot wederzijdse acceptatie leidt. Daarbij blijven 
de fundamenten van onze samenleving als de de
mocratische rechtsorde, de grondrechten en de ge
lijkheid van man en vrouw waarden die op alle bur
gers moeten worden overgedragen. 

292 D66 onderkent dat immigratie gepaard kan 
gaan met maatschappelijke spanningen. Duidelijke 
en zorgvuldige toelatingsprocedures en eerlijke 
voorlichting kunnen hier een positief effect heb
ben. Hetzelfde geldt voor een geïntensiveerd inbur
geringsbeleid. 

293 Er moet meer kleur in de media komen, om
dat de culturele diversiteit van de samenleving 
weerspiegeld hoort te worden in het cultuur- en in-
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formatie-aanbod. En omdat ook culturele minder
heidsgroepen bediend moeten worden in het infor
matie-aanbod. Daar ligt een belangrijke taak weg
gelegd voor publieke omroep op landelijk, regio
naal en lokaal niveau. Vooral met kleinschalige me
dia kunnen specifieke culturele groeperingen be
reikt worden. 

294 De sociaal-economische en culturele partici
patie van leden van etnische groepen moet verbete
ren. Belemmeringen hiervoor zijn cultuurverschil
len, achterstand en achterstelling. Verplichte inbur
gering, onder andere door Nederlands te leren, 
vormt een groot deel van de oplossing. We moeten 
voorkomen dat mensen geïsoleerd raken. Daar 
heeft niemand baat bij en het is een voedingsbo
dem voor etnische spanningen, stigmatisering en 
intolerantie. 

295 We moeten daarom mogelijkheden voor par
ticipatie blijven creëren en erop toezien dat men
sen die kansen daadwerkelijk krijgen en kunnen be
nutten. Overheid en bedrijfsleven spelen hierbij ie
der hun belangrijke rol. Migranten moeten betrok
ken worden bij nieuwe ontwikkelingen en projec
ten. Eigen ondernemerschap moet gestimuleerd 
worden. Waar achterstanden voorkomen is een in
haalslag noodzakelijk. Voorkeursbeleid dus, maar 
dan wel duidelijk omschreven en toegankelijk voor 
alle groepen die daarvoor in aanmerking komen. 

296 Minderhedenbeleid is precisiewerk omdat de 
leden van etnische groepen zo verschillend zijn. Zij 
hebben sterk uiteenlopende culturele achtergron
den; zijn nieuw in Nederland of zijn van tweede of 
derde generatie. Om dat precisiewerk mogelijk te 
maken kan etnische registratie onder strikte voor
waarden nodig zijn. 

• 65 
Asielbeleid en nieuwkomers 
297 De asielprocedure dient aanzienlijk te worden 
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verbeterd. Vooral het eerste gehoor moet zorgvuldi
ger gebeuren. Tolkenbijstand moet adequaat zijn. 
Tijdens de toelatingsprocedure moeten asielzoekers 
vrijwilligerswerk kunnen doen, Nederlands leren of 
cursussen volgen. De procedure moet veel korter. 
Indien de procedure langer dan een jaar duurt, 
dient een asielzoeker automatisch een tijdelijke ver
blijfsvergunning te krijgen. Als asielzoekers niet 
worden toegelaten staat vrijwillig vertrek, zo nodig 
met overheidssteun, voorop. Gedwongen vertrek is 
legitiem als de procedure zorgvuldig is gevoerd en 
de rechter het asielverzoek heeft afgewezen. Hoger 
beroep dient in de vreemdelingenwet te worden in
gevoerd zonder de procedure onaanvaardbaar te 
verlengen. 

298 Nederland moet alert zijn op asielzoekers die 
zich in het land van herkomst schuldig hebben ge
maakt aan schendingen van mensenrechten. 

299 Nederland zal het recht van gezinshereniging 
ook voor anderen dan A-statushouders erkennen. 
Verder zal Nederland de toepassing van internatio
nale verdragen, die leiden tot het scheiden van ge
zinsleden tegengaan. Dit is onder meer het geval bij 
doorverwijzing naar landen van eerste doorreis. 

300 De inburgeringsprogramma's voor nieuwko
mers zijn een goede voorbereiding op deelname 
aan de Nederlandse samenleving. Onderwerpen als 
de democratische rechtsorde, de grondrechten en 
de gelijkheid van man en vrouw dienen verplicht 
onderdeel van de programma's uit te maken. De ge
meenten zijn verplicht de inburgeringsprogram
ma's aan te bieden. Er moet een betere controle ko
men op instanties die de programma's uitvoeren. 

301 Voor een aantal projecten moet geld worden 
vrijgemaakt: Via sluisklassen moeten nieuwkomers 
aansluiting krijgen bij het reguliere onderwijs. Vol
wassenen wordt zonodig de weg naar basiseducatie 
gewezen. Door vrijwilligerswerk en stages kunnen 
nieuwkomers tijdens de inburgeringsprogramma's 
werkervaring opdoen. Na inburgering moet door
stroom naar werk beter begeleid worden. Studie en 
uitkering moeten kunnen worden gecombineerd 
(overigens ook voor andere Nederlanders in dezelf
de positie). Er moet worden geëxperimenteerd met 
een vrijwillig systeem van "mentorschap", waarbij 
Nederlanders nieuwkomers ondersteunen bij het 
vinden van hun weg in de Nederlandse samenle
ving. 
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• 66 
Participatie, werk en onderwijs 
302 Leden van etnische groepen horen een stem te 
hebben in besturen en leiding van alle mogelijke al
gemene instellingen en organisaties (scholen, vak
bonden, sportverenigingen, en in RBA's, enz). 
Daarnaast moet er ruimte zijn voor eigen organisa
ties. Zelforganisatie is voor minderheden vaak een 
goede manier om als groep te integreren in de sa
menleving. 

303 Ondernemingen en overheidsinstellingen 
moeten taakstellende werkplannen opstellen om te 
komen tot evenredige deelname van leden van etni
sche groepen. Een taakgroep van experts en gezag
hebbende Nederlanders van diverse etnische af
komst zal bedrijven en instellingen, ook die van de 
overheid zelf, aanspreken op evenredige deelname 
van leden van etnische groepen op alle niveaus. De 
wet SAMEN vormt een belangrijk meetinstrument 
voor participatie in werk. De controle op de nale
ving van de wet en sanctionering dient verbeterd te 
worden. Ook onderzoek naar culturele factoren die 
participatie belemmeren dient te worden bevor
derd. 

304 De noodzakelijke versterking van het onder
wijs zal ook de positie en kansen van leerlingen van 
buitenlandse herkomst verbeteren. Voorschoolse 
opvang, kleinere klassen, leerlingbegeleiders, spe
ciaal onderwijs, extra taallessen en praktijkgerichter 
beroepsonderwijs komen ook hun ten goede. Daar
naast zijn specifieke maatregelen denkbaar. Zo zou
den talentvolle leerlingen uit etnische groepen tij
dens hun studie moeten worden gescout om via sta
geplaatsen een band met een toekomstige werkge
ver te kunnen opbouwen. 

305 Om de kansen van leerlingen van buitenland
se afkomst in het voortgezet onderwijs te vergroten, 
moet aan hen die niet het gehele basisonderwijs 
en/of voortgezet onderwijs in Nederland hebben ge
volgd, de mogelijkheid worden geboden om langer 
over het behalen van een diploma te doen dan is 
toegestaan. 

306 In de grote steden is soms meer dan de helft 
van de scholieren van uiteenlopende buitenlandse 
herkomst. Het programma, de leermiddelen en de 
manier van werken moet worden toegesneden op 
die culturele veelzijdigheid. Interculturele leerstof 
moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van 
het lesprogramma. Zowel in het basis- als het voort
gezet onderwijs. Het heeft geen zin het ontstaan 
van zwarte en witte scholen geforceerd tegen te 
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gaan. Scholen in achterstandswijken verdienen spe
cifieke aandacht en ondersteuning. In de curricula 
van lerarenopleidingen dient meer aandacht be
steed te worden aan onderwijs aan achterstands
groepen en intercultureel onderwijs. 

• 67 
Welzijn en religie 
307 Na jaren van bezuiniging moet in de komen
de jaren meer aandacht worden besteed aan sociaal
cultureel werk. Het verbeteren van het contact tus
sen verschillende minderheidsgroepen, het bouwen 
van nieuwe netwerken, participatie, informatie en 
communicatie zijn belangrijke aandachtsvelden. 
Multimediale voorlichtingscampagnes gericht op 
zaken als ouderparticipatie, opvoedingsondersteu
ning, omgaan met racisme, gezondheidsvoorlich
ting en schuldsanering kunnen migranten op weg 
helpen. 

308 D66 ondersteunt de voorstellen uit migran
tenkringen om imams in Nederland op te leiden. 
Imams hebben gezag in eigen kring en kunnen een 
rol vervullen bij wereldse problemen van hun ge
loofsgenoten in de Nederlandse samenleving. 

Uitbannen van vooroordelen, discriminatie en ra
cisme 
309 Racisme dient direct en duidelijk te worden 
veroordeeld en bestreden. De strafmaat bij racis
tisch geweld en bij ernstige vormen van discrimina
tie moet worden verhoogd. Als bijkomende straf 
moet tijdelijke ontzetting uit het kiesrecht kunnen 
worden opgelegd. 

310 Op scholen, maar ook bij de opleidingen van 
bijvoorbeeld politie, justitie-ambtenaren, leraren 
en leidinggevenden en personeelsfunctionarissen 
moet op praktische wijze aandacht gegeven worden 
aan het herkennen, voorkomen en bestrijden van 
racisme en vooroordelen. Toetredingsbarrières tot 
deze beroepen en opleidingen, zoals elementen van 
de organisatiecultuur en vooroordelen, moeten ver
wijderd worden. Voorlichting over de diversiteit 
binnen de islam is nodig, om simplistische vijand
beelden te voorkomen. 

• 68 
Europese samenwerking 
311 Europa moet de samenwerking versterken op 
het gebied van asielbeleid, bij het tegengaan van dis
criminatie en bij het toekennen van Europese rech
ten aan langverblijvende derdelanders. Het Verdrag 
van Amsterdam biedt nieuwe mogelijkheden voor 
een structurele aanpak van het asielbeleid op Euro-
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pees niveau en kaart zelfs burden-sharing aan. Ne
derland moet deze mogelijkheden waarnemen. Ne
derland zal zich in Europa inzetten voor een open 
en toetsbaar asielbeleid dat transparante asielproce
dures waarborgt en minimumnormen vastlegt voor 
opvang en bescherming van vluchtelingen en ont
heemden. Ook zal Nederland zich in internationaal 
verband inzetten om misbruik van het asielrecht te
gen te gaan. Harmonisatie van het asiel- en vluchte
lingenbeleid van de Europese Unie kan alleen on
der voorwaarde van parlementaire goedkeuring en 
toetsing door de rechter. 
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IX 

• 69 
Sport raakt iedereen 
312 D66 wil aan de sportsector meer prioriteit ge
ven. De helft van Nederland sport. Nog veel meer 
mensen kijken graag naar sportwedstrijden. Vele 
anderen zijn betrokken bij sport in ondersteunende 
zin: als onontbeerlijke vrijwilliger, als werknemer, 
als bestuurslid, door te scheidsrechteren, door bar
diensten te verrichten, of door kinderen naar trai
ning of wedstrijden te vergezellen. Sport is niet weg 
te denken uit ons leven. Bijna allemaal worden we 
er op de een of andere manier door geraakt. Dit 
geldt zowel voor sport op topniveau alsook voor 
sport meer als ontspanning: voor top- èn breedte
sport. Beweging is goed voor de gezondheid, het 
helpt nieuwe bewoners en collega's thuis te raken 
in hun woon- en werkomgeving. Sport is niet al
leen meer vrije tijdsbesteding maar is een tak van 
economische bedrijvigheid geworden waarin mil
joenen omgaan, en die een rol speelt in im- en ex
port. 

313 Sport hoort - net als kunst en cultuur - thuis 
op de "Agenda voor 2000+". Sportbeleid is de zorg 
van vrijwel ieder ministerie en moet dus integraal 
en interdepartementaal worden ontwikkeld. Er 
moet een Kaderwet voor de Sport komen om een 
sportbeleid te voeren dat inspeelt op de specifieke 
kansen en knelpunten van de sportsector en dat 
daarnaast kwaliteitseisen stelt aan de sportlieden, 
de accommodaties, de sportorganisaties en de eigen 
financiering door de deelnemers aan sporttraining 
en competities. 

Topsport 
314 Topsport is alleen mogelijk onder zeer profes
sionele condities. De overheid kan aan deze condi
ties bijdragen door herziening van het topsportfi
nancieringssysteem, vergroting van de inkomensze
kerheid en sociale zekerheid van topsporters, uit
breiding en versterking van het topkader, verster
king van de talentontwikkeling, versoepeling van 
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prestatiebeursverplichtingen gedurende topsportbe
oefening, meer en betere wetenschappelijke begelei
ding, training en scholing in het voortgezet onder
wijs of beroepsonderwijs beter mogelijk maken, en 
decentralisatie van sport-faciliteiten en voorzienin
gen. Topsporters moeten binnen de overkoepelen
de organisaties en de bonden meer te zeggen krij
gen over het beleid dat hen direct aangaat. 

Sportieve recreatie 
315 De recreatie in de buitenruimte dient bevor
derd te worden. Met name in oude wijken waar 
buitenruimte een schaars goed is leiden dergelijke 
activiteiten tot een meer sociale orde en minder 
vandalisme, en komen daarmee ten goede aan de 
leefbaarheid. Bovendien worden de jongeren vaar
digheden aangeleerd die maatschappelijk functione
ren ten goede komen. Gemeenten hebben hierin 
een creatieve rol, Provincie en Rijk (Grote Steden 
Beleid) kunnen hier facilitair functies vervullen. 

316 D66 wil graag een "sportstrippenkaart" invoe
ren om jongeren tot 13 jaar te laten proeven aan 
verschillende sporten. Zij kunnen daarmee gratis 
lessen volgen om te ontdekken hoe leuk sporten is. 
Als de "strippenkaart" op is, kunnen jongeren een 
keuze maken voor een bepaalde sport. 

Breedtesport 
317 Scholen, sportorganisaties, bedrijven en ge
meenten moeten nauwer samenwerken om sport
en bewegings-activiteiten te bevorderen en de 
sportvoorzieningen optimaal te benutten. 

318 Veel sportverenigingen kampen met finan
ciële problemen en een tekort aan vrijwilligers. 
Daar moet wat aan gedaan worden. De ondersteu
ning van de verenigingen door de nationale sport
bonden moet verbeterd worden. In de sportsector 
moeten de komende kabinetsperiode tenminste 
1.000 door het rijk gesubsidieerde banen worden 
gerealiseerd. De leiding van sportverenigingen 
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moet in de gelegenheid zijn zich te scholen in ma
nagement en organisatie ter ondersteuning van vrij
willigers. De sportsector moet gecompenseerd wor
den voor de stijging van de lokale lastendruk. 

319 Veel sporten gebeuren 'spontaan' (wandelen, 
fietsen, zeilen, zwemmen, roeien, enz.). Daarvoor 
mag een Kaderwet geen belemmering gaan vor
men. De 'inrichting van Nederland' zou hier ook 
rekening mee kunnen houden: vrije speelveldjes, 
joggingroutes, afbakening van zwemwater. Dit 
draagt ook bij aan het voorkomen van 'afhaken' 
van jeugd van 14 tot 18 jaar. 

Jeugd en sport 
320 Sport- en bewegingsactiviteiten in het basis-, 
voortgezet en hoger onderwijs zijn een essentiële 
voorwaarde voor levenslange sportbeoefening en 
daarmee voor volksgezondheid op langere termijn. 
Overheidsfinanciering moet zich in het bijzonder 
richten op de kosten verbonden aan het sporten 
door de jeugd, op school en in de vrije tijd. De vak
leerkracht bewegingsonderwijs dient een sleutelrol 
te vervullen in een sportstimuleringsplan, zodat 
een brug geslagen kan worden tussen jeugdhulpver
lening, school en sportvereniging. 

321 Er moeten weer goed opgeleide vakleerkrach
ten lichamelijke opvoeding komen in het basison
derwijs. Ook moet schoolzwemmen opnieuw wor
den ingevoerd. 

322 Gemeenten moeten ervoor zorgen dat sport
en bewegingsactiviteiten in het onderwijs bevor
derd worden. Hiervoor wordt samenwerking ge
zocht met sportorganisaties, onderwijsinstellingen 
en bedrijfsleven om zo enige financiële ruimte te 
creëren. 
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• 70 323 Energievoorziening moet schoon, zuinig en 
betrouwbaar zijn. Efficiënte productie en gebruik 
van energie is doorslaggevend voor duurzame ont
wikkeling. Er zijn nog steeds grote besparingen no
dig en mogelijk in het energiegebruik door consu
menten en in de industrie en in het verkeer. Er 
moet meer worden geïnvesteerd in duurzame ener
gieproductie en energie-efficiënte productieproces
sen. Door intensief gebruik van warmtekrachtkop
peling (WKK) kan veel energie worden bespaard. 
Aanscherping van de energieprestatienormen is 
nodig om duurzaam energiegebruik te stimuleren. 

324 Wereldwijd neemt de vraag naar energie toe. 
De economieën in Midden- en Oost-Europa en in 
grote landen als China en India groeien snel. Huis
houdens en industrieën zijn in deze landen snel op 
weg naar ons gebruiksniveau. Dit betekent dat wij 
verder terug moeten in het gebruik van niet-duur
zame energie om de last op de wereldvoorraad te 
verminderen. D66 pleit voor "joint implementa
tion": kennis exporteren, technici en architecten 
hier of elders opleiden, samenwerking met Neder
landse bedrijven bevorderen en financiële onder
steuning geven aan voorbeeldprojecten in deze lan
den. Investeren in emissiereducties in Azië en Mid
den- en Oost-Europa, waar milieumaatregelen rela
tief minder geld kosten ontslaat ons niet van de 
verantwoordelijkheid om in Nederland te blijven 
investeren in emissiereducties. 

Verminderen C02-uitstoot 
325 Het gevaar van klimaatverandering als gevolg 
van het versterkte broeikaseffect door de uitstoot 
van C02 wordt met de huidige plannen niet wegge
nomen. De uitstoot van COz is een milieupro
bleem dat op wereldniveau effectief moet worden 
aangepakt. Een internationale voortrekkersrol van 
de Europese Unie is daarom noodzakelijk. Omdat 
ondanks de Nederlandse inspanningen de uitstoot 
van COz door de bedrijven en huishoudens te ver-
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minderen deze nog met 7% is toegenomen is een 
verdergaande beperking van de COz uitstoot nood
zakelijk. D66 vindt dat daartoe nieuwe maatregelen 
genomen moeten worden. De energieproducenten 
dienen daarbij aan het geplande convenant over de 
uitstoot van COz gehouden worden. 

326 In de komende kabinetsperiode moet dit 
voornemen een geloofwaardige invulling krijgen. 
Van overwegend belang is hierbij het actiefbevor
deren van energiebesparing en van het gebruik van 
duurzame energie. Uiteindelijk moet dit ertoe lei
den dat onze maatschappij een maatschappelijk ge
wenst energieverbruik kan combineren met een 
noodzakelijke vermindering van de COz-emissie. 
Realisering van dit beleidsvoornemen maakt ge
bruik van alle beschikbare middelen: 
- "bench-marking" in de industrie: onze industrie 

hoort qua efficiency energieverbruik tot de top 
van de wereld (en wil dat ook!), 

- combinatie van industriële en technologische 
vernieuwing met energiebesparing, 

- hogere energieprijzen door een (minimaal) Euro
pese energieheffing, 

- effectieve inzet van "joint-implementation": Ne
derlandse investeringen in Midden- en Oost-Eu
ropa en in ontwikkelingslanden gericht op ver
mindering van COz-uitstoot o.a. via het vervan
gen van verouderde installaties, 

- bevordering van de productie van duurzaam ge
wonnen energie (wind, zon, water, biomassa), 

- bevorderen goederenvervoer over water en spoor, 
- terugdringen (auto)mobiliteit van personen. 

327 Alle te nemen acties moeten het samen ten
minste mogelijk maken te voldoen aan de afspra
ken zoals die verwacht worden als uitkomst van de 
wereldklimaatconferentie in Kyoto (najaar 1997) 
waar Nederland inzet op een vermindering van de 
C02-uitstoot wereldwijd met 15 procent in het jaar 
2010. Een complicerende factor is dat een kwart 
van de totale Nederlandse COz-uitstoot voor reke-
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ning komt van door lucht- en scheepvaart in Ne
derland getankte brandstof. D66 wil mondiaal vast
gestelde reductiedoelstellingen van toepassing laten 
verklaren op deze emissies die nu nog tussen wal en 
schip vallen. Er moeten op korte termijn concrete 
voorstellen en financiële middelen komen om die 
Nederlandse doelstelling te halen. 

• 71 
Verhogen energie-efficiëntie 
328 De energiebehoefte per hoofd van de bevol
king mag niet toenemen. En dat is lastig als de eco
nomie groeit. Daarom moet het huishoudelijk ener
giegebruik met 30 tot 50% worden verminderd. De 
overheid houdt deze norm ook aan voor haar eigen 
energiegebruik. Dat is mogelijk door aanschaf van 
energiezuinige apparaten, isolatie van woningen en 
het waterzijdig inregelen van CV-installaties. Het 
verhogen van de prijs van brandstoffen en elektrici
teit zal het energiegebruik in huishoudens en bedrij
ven eveneens terugdringen. Daarnaast zijn voorlich
ting en onderwijs belangrijke instrumenten. 

329 Convenanten met het bedrijfsleven ter verbe
tering van de energie-efficiëntie werken goed. Bepa
lend voor het succes van convenanten zijn de terug
verdientijd, de levenscyclus van machines en de toe
passing van nieuwe technologieën, waarbij de doel
stellingen worden uitgedrukt in een percentage van 
het besparingspotentieel per bedrijf of bedrijfstak. 
Dat zal per branche en per bedrijf verschillen, zodat 
meer maatwerk kan worden verricht, met als ge
volg een beter besparingsresultaat. Nagegaan moet 
worden op welke wijze besparingsinvesteringen die 
op korte termijn voor het bedrijfsleven niet-renda
bel zijn door de overheid medegefinancierd kun
nen worden. 

330 In Nederland wordt kernenergie afgebouwd, 
maar internationaal gezien zijn de oude kerncentra
les in Midden- en Oost-Europa een grotere bedrei
ging voor de volksgezondheid en het milieu. D66 is 
voorstander van hulp aan deze landen voor het af
stoten van deze centrales en voor het opbouwen 
van nieuwe, bij voorkeur duurzame energievoorzie
ningen. 

• 72 
Meer duurzame energie 
331 Het verbruik van fossiele brandstoffen moet 
worden beperkt door meer duurzame energie in te 
zetten. Daar is kennis en technologie voor nodig. 
We hebben haast met het bevorderen van de pro
ductie van elektriciteit uit duurzame energiebron
nen als wind, zon en biomassa. Verbranding van af-
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val valt hierbij niet onder duurzame energie. On
derzoek naar deze vormen van energie opwekken is 
zeer kostbaar en moet daarom vooral op Europees 
niveau worden aangepakt. Alleen op deze manier 
kan Europa het hoofd bieden aan de internationale 
concurrentie. 

332 In 2015 dient in het energieverbruik mini
maal de geplande 10% duurzame energie te zijn op
genomen. Om dit te bereiken dient het lage BTW
tarief van toepassing te zijn op duurzame energie. 
Elke leverancier krijgt daarnaast een verplicht per
centage te leveren duurzame energie opgelegd. Ook 
de liberalisering van de energiemarkt moet worden 
benut. Kleinverbruikers die zelf energie opwekken 
via bijvoorbeeld windmolens, zonnecellen ofWKK, 
moeten energieoverschotten tegen een redelijke 
prijs aan het net kunnen leveren. 

333 De toepassing van zonne-energie wordt met 
kracht bevorderd. Vooral de productie en toepas
sing van zonnecellen wordt gesubsidieerd. De over
heid zelf zal in gebouwen en langs wegen maximaal 
gebruik maken van zonnepanelen. Ingebruikname 
van een zonne-energie-installatie door particulie
ren, om zoveel mogelijk in eigen energiebehoefte te 
voorzien, moet sterk gestimuleerd worden. 

334 Vergelijkbaar met het Deltaplan moet er een 
nationaal offshore windenergieplan komen en voor 
2020 moet er een groot offshore windpark in de 
Noordzee gerealiseerd zijn. D66 vindt dat in de ko
mende kabinetsperiode concrete voorstellen moe
ten worden ontwikkeld. 

335 Transport en vervoer moeten energiezuiniger. 
We moeten dus investeren in duurzaam transport 
en vervoer. Verhoging van de brandstofprijzen ge
nereert daarvoor middelen en spoort vervoerders 
en reizigers aan gebruik te maken van alternatie
ven. Het stimuleren van lopen en fietsen kan het 
vervoer per auto op korte afstanden aanzienlijk te
rugdringen. Substitutie van transport door de lucht 
door transport met de trein moet worden aange
moedigd. Energieprijzen dienen ook afgestemd te 
worden op de internationale concurrentieverhou
dingen, waarbij de Nederlandse werkgelegenheid 
niet onnodig substantieel geschaad mag worden. 

336 Met behulp van fiscale en wettelijke instru
menten moet voor de gehele Europese interne 
markt het gebruik van schone en energiezuinige 
auto's en schonere brandstoffen als ethanol en ont
zwavelde benzine worden aangemoedigd. Neder
land stimuleert het gebruik van hybride en geheel 
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elektrisch aangedreven voertuigen door deze geheel 
of grotendeels vrij te stellen van de BPM en de hou
derschapsbelasting (MRB). De kosten hiervan wor
den gecompenseerd door deze heffingen op gang
baar aangedreven voertuigen te verhogen. Het rij
den op LPG dient aantrekkelijker te worden ge
maakt. 

Liberalisering van de energiemarkt 
337 De energiemarkt, zowel in Nederland als in 
Europa, moet stapsgewijs worden geliberaliseerd. 
Vrije marktwerking levert voordeel op als alle par
tijen kunnen profiteren van de toegenomen effi
ciëntie. Ook in een geliberaliseerde energiemarkt 
moet zuinigheid het motto zijn. De overheid moet 
dat bewerkstelligen als ze vergunningen afgeeft 
voor het leveren van energie. In Nederland moeten 
de traditioneel op kolen gestookte elektriciteitscen
trales omschakelen op aardgas. 

338 De transportnetten van gas en elektriciteit 
zijn natuurlijke monopolies. Het beheer van deze 
netten moet dan ook onafhankelijk zijn van zowel 
de aanbieders als de consumenten. 

339 In een geliberaliseerde markt is onafhankelijk 
toezicht door een zelfstandig bestuursorgaan op het 
beheer van de netten noodzakelijk om de consu
ment te beschermen en om de doelen voor het op
wekken en distribueren van duurzame energie te 
halen. Toezicht en controle op de tarieven en leve
ringsvoorwaarden zijn van belang voor diegenen 
die nog geen keuze kunnen maken tussen energiele
veranciers. De beheerder van een energiedistributie
net staat garant voor ongestoorde levering. 
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XI 

• 73 
340 Ruimtelijke ordening is meer dan het inventa
riseren en toekennen van de behoefte aan ruimte 
van bedrijfsleven, volkshuisvesting, natuur, recrea
tie en infrastructuur. Dat betekent dat specifieke ei
genschappen van steden en landschappen behou
den of versterkt moeten worden en consequent bij 
ruimtebeslag vanuit een gedachte van zuinig ge
bruik moet worden uitgegaan. Versnippering van 
het ruimtegebruik moet voorkomen worden. Het 
Rijk zal op basis van een integrale visie op hoofdlij
nen sturing moeten geven aan een samenhangende 
ruimtelijke ontwikkeling op nationaal niveau. De 
provincies zijn bij uitstek de bestuurslaag om deze 
visie in samenspraak met lokale overheden en regi
onale doelgroepen verder uit te werken en uit te 
voeren op regionaal niveau. Daarbij wordt recht 
gedaan aan de gebiedsspecifieke regio's. Het Rijk 
zal nieuw instrumentarium moeten ontwikkelen 
om nationale ruimtelijke opgaven adequaat te kun
nen uitvoeren, maar om tegelijkertijd aan de lagere 
overheden meer ruimte voor maatwerk te kunnen 
bieden. 
De Rijks Planologische Dienst moet worden omge
vormd tot onafhankelijk instituut, naar het voor
beeld van RIVM en CPB, waarvan alle departemen
ten met ruimtelijke strategische plannen gebruik 
moeten maken om de effecten van beleidsvoorstel
len ruimtelijk te kunnen doorrekenen. 

341 Overal wordt geïnvesteerd in woningen, be
drijfsruimten en infrastructuur. We mogen daarbij 
niet vergeten te investeren in een groene infrastruc
tuur. Een investering van 50 miljard gulden in 
onze infrastructuur in de komende 10 jaar moet ge
paard gaan met een investering van 5 miljard gul
den in groene infrastructuur. 

• 74 
Zuinig ruimtegebruik en zorg voor kwaliteit 
342 D66 bepleit een politiek van zuinig grondge
bruik. Daarin past het streven naar een compacte 
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stad en het openhouden van het ommeland. Daar
bij is de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van 
beide bepalend. Een compacte stad betekent geen 
wezenlijk hogere woningdichtheid per hectare, 
maar vooral een hoogwaardige en intelligente 
vormgeving van de openbare ruimte: verdichting 
mag per saldo niet ten koste gaan van de hoeveel
heid groen en water in de steden. Een dergelijke 
stad kent een grote variëteit in woonvormen en in 
schaal van wonen en werken. Er is een goed even
wicht tussen verbetering van de bestaande wonin
gen en nieuwbouw en tussen huur- en koopwonin
gen voor mensen van verschillende draagkracht. 
Tevens dient in binnensteden en naoorlogse wijken 
fors geïnvesteerd te worden in stadsvernieuwing en 
aanpassing van woningen aan deze tijd. Daartoe 
dient het rijk zonodig aan bij te dragen. Nieuwe 
woonlocaties worden dicht bij de bestaande kernen 
geprojecteerd. 
De compacte stad geeft ruimte aan voetgangers en 
fietsers en gaat zuinig om met verkeer- en parkeer
ruimte. De compacte stad is energiezuinig en bevor
dert het openbaar vervoer. Het gebruik van auto
deelsystemen dient bevorderd te worden. Voorzie
ningen en kleinschalige bedrijvigheid liggen op kor
te loopafstand. Er wordt geïnvesteerd in parken en 
recreatiegebieden en in speelruimte voor jeugdigen. 
Waar nodig en zinvol wordt stapeling van woon en 
werk nagestreefd en ondergronds gebouwd voor za
kelijke doeleinden. Van groot belang is de menselij
ke maat. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan 
de sociale veiligheid en stedelijke cultuur. 

343 De kwaliteit van de openbare ruimte mag niet 
alleen bepaald worden door het belang van de 
volkshuisvesting, de bereikbaarheid en de econo
mie. De wijze waarop mensen hun directe omge
ving beleven is essentieel voor de kwaliteit van hun 
bestaan. Zowel bij de stedenbouw, de grote infra
structurele werken als het landschapsbeheer dient 
de culturele dimensie in de vormgeving van de 
openbare ruimte versterkt te worden. 
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344 We moeten voorkomen dat de open ruimte 
tussen de verstedelijkte gebieden steeds verder 
dichtslibt. Er moet snel een samenhangend plan 
komen voor het Groene Hart als nationaal land
schap. Dat draagt als groen contrast voor de omrin
gende verstedelijking bij aan de kwaliteit van de 
stedelijke leefomgeving en het vestigingsklimaat. 
De recreatieve functie van het Groene Hart moet 
worden bevorderd. Dat kan door aanleg van fiets
en wandelpaden, kleine watersport, ecologische zo
nes, rust en stilte. Boerenbedrijven kunnen over
schakelen op biologische landbouw, natuurbeheer 
en recreatie. 

345 Nederland heeft naast het Groene Hart nog 
veel andere mooie, open plattelandsgebieden. In 
deze plattelandsgebieden zijn grote veranderingen 
gaande. Na decennia schaalvergroten en monocul
tuur in de landbouw is door een groeiende vraag 
naar natuur, kleinschalige landschappen, nieuwe 
vormen van ontspanning en natuurzuivere en am
bachtelijke producten, een andere economie en een 
ander gebruik van de ruimte ontstaan. D66 vindt 
dat de ruimtelijke consequenties van deze nieuwe 
ontwikkelingen op het platteland zorgvuldiger afge
wogen moeten worden zodat bij het verruimen van 
de economische activiteiten het streekeigenkarakter 
gehandhaafd blijft. 

• 75 
Doorbouwen op VINEX-Iokaties 
346 Stedelijke vernieuwing alleen komt niet tege
moet aan de woningbehoefte. We zullen de VINEX
locaties voortvarend moeten bebouwen. Ook daar 
moet veelzijdig gebouwd worden. Huur en koop, 
in woonstijlen en prijsklasse. Nieuwe bouwlocaties 
moeten bij de start van de bewoning ontsloten zijn 
met openbaar vervoer. Belangrijke criteria voor het 
bepalen van nieuwe woonlocaties zijn: het behoud 
van waardevolle natuur- en landschappelijke gebie
den, bereikbaarheid en het voorkomen van versnip
pering. 

347 De functie van Flevoland als opvang voor de 
ruimtenood op het oude land moet maximaal wor
den ontplooid. De bereikbaarheid van zuidelijk Fle
voland ten opzichte van de randstad moet worden 
verbeterd. Om de mogelijkheden te creëren voor 
een volwaardige stedelijke ontwikkeling dient fors 
te worden geïnvesteerd in werkgelegenheid, voor
zieningen en recreatie. 

• 76 
Samen besluiten over de ruimte 
348 Besluiten over de ruimtelijke indeling van het 
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land moeten veel toegankelijker en transparanter 
worden voorbereid en genomen. In een open plan
proces moeten in een vroeg stadium de problemen 
en de mogelijke ruimtelijke oplossingen en de ge
wenste ruimtelijke kwaliteit op een rij te worden ge
zet en worden voorgelegd aan betrokkenen. Draag
vlak en betrokkenheid is essentieel voor de planvor
ming. Op die procedures mag niet beknibbeld wor
den omdat de ambtelijke voorbereiding en de ontei
geningsfase veel tijd kosten. 

349 De ambtelijke voorbereiding kan sneller en 
zorgvuldiger door onderzoek naar nut, noodzaak 
en alternatieven vooraf te laten gaan aan de ontwik
keling van concrete plannen. Dit hoort wettelijk te 
worden vastgelegd. D66 wil dat deze oriënterende 
fase zijn beslag krijgt in een eenvoudige wet waarop 
het correctief referendum van toepassing is. Bij be
langrijke infrastructurele besluiten is het formule
ren van de ruimtelijke kwaliteit en het uitvoeren 
van een milieu effect rapportage (MER) op strate
gisch niveau noodzakelijk. Binnen elke MER pleit 
D66 voor een gezondheids- en veiligheidseffect rap
portage (GER). Ook de effecten van infrastructure
le werken op de gezondheid van de bevolking die
nen zorgvuldig te worden meegewogen. Bij projec
ten als die van uitbreiding van Schiphol en de 
bouw van een Tweede Nationale Luchthaven is een 
GER zeker van groot belang. Ook ruimtelijke be
sluiten van de provincie moeten sneller, toeganke
lijker en doorzichtiger worden. Hiervoor is het no
dig dat de provincie de beschikking krijgt overeen 
eigen projectprocedure, waardoor het beter moge
lijk wordt projecten met een bovenlokaal belang op 
een verantwoorde manier tot stand te brengen. De 
provincie moet voor dit soort projecten het ge
meentelijke voorkeursrecht kunnen overnemen. 

• 77 
Landschap en natuur 
350 Tussen 1960 en 1990 verloor Nederland onge
veer de helft van zijn natuurgebied. We moeten dat 
verlies, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve 
zin, de komende tien jaar goedmaken. Dat vraagt 
om substantiële verruiming van de financiering van 
natuurbeheer en natuurontwikkeling. Beheer en 
herstel van de natuur en het landschap is het best 
gediend door de verschillende waarden van het 
landschap in samenhang met elkaar te beschermen. 
In dat kader is het ook van belang een breed en sa
menhangend plattelandsbeleid te ontwikkelen, 
waarin aan factoren als landbouw, veeteelt, ruimte
lijke ordening, cultuurhistorische waarden, milieu 
en scholing aandacht wordt geschonken. 
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351 Voor het beheer van natuur- en cultuurland
schappen blijven voor een belangrijk deel Natuur
monumenten, Staatsbosbeheer en de Landschap
pen verantwoordelijk. Maar ook particulieren zul
len meer betrokken worden bij het beheer dat voor 
een lange reeks van jaren gewaarborgd moet zijn en 
door de overheid zal worden gecontroleerd. 

352 De Nederlandse bossen moeten worden uitge
breid met natuurlijke bossen. In het bestaande en 
in het nieuwe bosareaal moet de biologische diversi
teit worden vergroot. Bosbouw voor de productie 
van hout en vezel is een vorm van landbouw en 
geen natuurbeheer. Niettemin is de integratie van 
extensieve landbouw en natuurbeheer juist hier 
mogelijk. De bossen die bestemd zijn voor de hout
productie moeten wel duurzaam beheerd worden. 
Meer dan tot nu toe moet bij streekplannen, be
stemmingsplannen e.d. rekening gehouden worden 
met effecten op het landschap door hoge gebouwen 
en horizonvervuiling tegen te gaan. 

353 Duurzame bosbouw - ook herbebossing -
hier, in Midden- en Oost-Europa en in ontwikke
lingslanden wordt gestimuleerd ten behoeve van de 
houtproductie, milieu en klimaat. 

• 78 
Integraal waterbeheer 
354 Nederland is een waterland en schoon water 
is een primaire levensbehoefte voor mens en mi
lieu. Willen we in die behoefte blijven voorzien dan 
kunnen we niet zonder integraal waterbeheer. We 
moeten onze kusten, duinen, estuaria, rivieren en 
vennen behouden, verdroging tegengaan en toch 
de watervoorziening op peil houden. Nederland 
moet gewapend zijn tegen overstromingen en een 
duurzame en gezonde waterhuishouding bezitten. 
Herstel en inrichting van natuurlijke watersyste
men staat daarbij voorop. Dat vraagt om overscha
keling van de waterwinning, ook in de industrie, 
van grond- naar oppervlaktewater. Er zullen meer 
financiële middelen voor de sanering van waterbo
dems door zuivering, verwerking en toepassing be
schikbaar moeten komen. 

355 Duurzaam beheer van water komt alleen tot 
stand in samenhang met ruimtelijke ordening, na
tuur, milieu, recreatie, vervoer, drinkwatervoorzie
ning en landbouw. Met een integrale benadering 
kan de voortgaande daling van de grondwaterspie
gel tot staan worden gebracht. Met name voor de 
ecologisch kwetsbare regio's is dit een prioriteit. In 
het beheer van rivieren moet, zoals bij de Rijn en 
de Maas al gebeurt, het stroomgebied uitgangspunt 
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zijn. De daarbij horende natuurontwikkeling moet 
spoedig ter hand worden genomen. Als meest logi
sche en allesomvattende benadering moeten het be
heer en bestuur met de andere betrokken landen de 
natuur volgen. 

356 Om Nederland veilig te maken voor overstro
mingen moet de vastgestelde dijkverbetering voor 
2001 afgerond worden. Op de middellange termijn 
dient de veiligheid te worden vergroot door rivie
ren en kusten meer ruimte te geven. Bebouwing in 
uiterwaarden en kuststroken past hier niet bij. 

357 Bij renovaties en stadsuitbreidingen zal duur
zaam watergebruik in praktijk moeten worden ge
bracht. Omdat drinkwater schaars is, dient het wa
tergebruik bepalend te zijn voor het bedrag dat 
mensen voor water betalen, inclusief afvalwater en 
riolering (Waterspoor). 

358 Het beheer van grond- en oppervlaktewater 
zijn nauw met elkaar verbonden. Bestuurlijk moet 
dit duidelijk worden gemaakt door het beheer van 
het grondwater bij de waterschappen te leggen. 
Daarnaast moet door rijk en provincies in samen
spraak met waterschappen, gemeenten en drinkwa
terbedrijven gezocht worden naar mogelijkheden 
om in het beheer van de keten leidingwater-afval
water-riolering-zuivering-afwatering meer samen
hang aan te brengen. 

359 Verdroging is één van de grote bedreigingen 
van natuur en landschap. Naast een verantwoord 
peil- en stuwbeheer zullen grondwateronttrekkin
gen moeten worden verminderd. Veel meer dient 
van oppervlaktewater gebruik te worden gemaakt. 

• 79 
Maas en Rijn 
360 De internationale Maas- en Rijncommissies 
moeten de actieprogramma's om de kwaliteit van 
de rivieren te vergroten met spoed kunnen uitvoe
ren. Natuur- en milieuorganisaties moeten hier in
tensiefbij worden betrokken. Bedrijven moeten ci
vielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als zij 
doorgaan met het vervuilen van rivieren en ander 
oppervlaktewater. 

Het Natte Hart 
361 Het Natte Hart bestaande uit IJsselmeer, Mar
kerm eer, IJmeer en de Randmeren is een open, ka
rakteristiek en zeer waardevol multifunctioneel na
tuur- en recreatiegebied. Ook voor de veiligheid, 
zoetwatervoorziening, scheepvaart, visserij en zand
winning is het gebied van grote betekenis. Op de 
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oevers is in combinatie met natuurontwikkeling, 
woningbouw en recreatie mogelijk. Het Natte Hart 
en haar oevers worden op korte termijn ten behoe
ve van het behoud en versterken van de huidige 
waarden en functies integraal veiliggesteld . Hiertoe 
moet een integraal plan worden opgesteld. 

Noordzee en kustuitbreiding 
362 Nederland moet in de Europese Unie aandrin
gen op een snelle uitvoering van de afspraken van 
de Noordzee ministersconferentie over het binnen 
één generatie stopzetten van lozingen in de Noord
zee. 

363 De aanleg van eilanden voor de kust of in het 
Markermeer voor bewoning ofluchtvaart is niet de 
beste oplossing voor het gebrek aan ruimte. Het 
verbeteren van de bereikbaarheid van de rest van 
Nederland, België en Duitsland is een beter alterna
tief voor enorme investeringen in nieuw land. 

364 Het ruimtetekort van de Rotterdamse haven 
kan door de aanleg van een Tweede Maasvlakte 
(1000 hectare havengebied en 750 hectare natuur
gebied) zodanig worden opgelost dat de "main
port" -functie, en daarmee de voorsprong op ande
re havens, gehandhaafd blijft. Efficiënt en zuinig 
ruimtegebruik is en blijft uitgangspunt. De aanleg 
moet deel uitmaken van een breder programma 
om de leefbaarheid in het gebied te vergroten, waar
toe in ieder geval de ontwikkeling van een natuur
gebied van 750 hectare behoort. 

Waddenzee 
365 De Waddenzee is een uniek, internationaal er
kend natuurgebied. Samen met Duitsland en Dene
marken moet Nederland zorg dragen voor bescher
ming van dit gebied. Economische activiteiten, 
waaronder ook de visserij, olie- en gasboring, olie
en gaswinning en het toerisme, kunnen alleen wor
den toegestaan als dit geen schade doet aan de na
tuurwaarden van het Waddengebied. Economische 
activiteiten zijn in beginsel schadelijk voor het 
Waddengebied zolang het tegendeel niet bewezen 
is. De bewijslast gaat op deze wijze over van na
tuur/milieu (-organisaties) naar nieuwe - of zono
dig reeds bestaande - activiteiten . 

• 80 
Zeevisserij 
366 Overbevissing leidt tot uitroeiing van vissoor
ten. Om dat te voorkomen blijft quotering en ver
beterd toezicht op de naleving van de quota's van 
groot belang. Waar nodig worden voor ernstig ge
slonken visbestanden herstelprogramma's opgezet. 
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Bevissing moet selectiever plaatsvinden. Onnodige 
teruggooi van niet-commerciële vis moet tot een 
minimum worden beperkt. De regering moet er 
voor zorgen dat er alternatieven komen voor het 
doden van vis. Vangstmethoden worden ook aan 
welzijnsnormen en aan de effecten voor het zeemi
lieu getoetst. 

Dierenwelzijn 
367 D66 vindt dat de mens zo weinig mogelijk 
(liefst geen) inbreuk mag maken op het welzijn van 
dieren. Aantasting van het welzijn wordt aanvaard 
als hiervoor zwaarwegende argumenten zijn en er 
geen alternatieven zijn om een beoogd doel op een 
andere manier te bereiken. 

368 Afbouw van de intensieve veehouderij is ook 
vereist terwille van het dierenwelzijn. Scharrel en 
biologische veehouderij verdient de voorkeur. 
Slacht van dieren moet zo dicht mogelijk bij het 
productiebedrijf plaats vinden. De Europese Unie 
moet scherper toezien op de naleving en de verbete
ring van de Europese richtlijnen voor het welzijn 
van dieren bij transporten en bij huisvesting in de 
intensieve veehouderij en de bio-industrie 

369 Jacht ten behoeve van recreatie en consump
tie past niet in onze moderne samenleving en 
wordt verboden. "Beheersjacht" is aanvaardbaar in
dien de volksgezondheid gevaar loopt, er sprake is 
van ernstige schade aan bijvoorbeeld landbouwge
wassen en er geen alternatieve middelen aanwezig 
zijn die schade kunnen voorkomen of verhinderen. 

370 In de Grondwet wordt artikel 21 uitgebreid 
zodat de overheid een zorgplicht krijgt voor het 
welzijn van dieren. Bij ieder besluit waarbij belan
gen van dieren op het spel staan hoort de eigen 
waarde van dieren een rol te spelen. Tevens dient 
de overheid erop toe te zien dat de diversiteit in de 
plantenwereld niet (verder) afneemt. 

D66: 80 



XII 

• 81 
Keuzevrijheid waar mogelijk, beschermen waar no
dig 
371 Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
lijkt het woningtekort langzaam maar zeker over
wonnen. In sommige delen van het land sluiten 
vraag en aanbod naar woningen op elkaar aan en 
soms is er zelfs sprake van een overschot. Tegelij
kertijd stellen mensen steeds hogere eisen aan de 
woning en de woonomgeving en willen daar ook 
voor betalen. Wonen moet veilig zijn, leefbaar en 
duurzaam. Mensen willen steeds vaker zelf bepalen 
waar zij willen wonen, hoe zij willen wonen en te
gen welke prijs. Dat heeft grote gevolgen. Voor de 
bestaande woningvoorraad, die in versneld tempo 
moet worden aangepast aan de veranderende 
woonwensen; voor de beheerders van huurwonin
gen, die hun prijs/kwaliteitsbeleid moeten aanpas
sen in toenemende concurrentie met de koopsector 
en voor het ruimtelijk beleid, dat zich meer moet 
gaan richten op de inrichting van woonomgevin
gen van hoge kwaliteit en op een goed evenwicht 
tussen nieuwbouw en bestaande woningvoorraad. 

372 Verscheidene fiscale voorzieningen en regelin
gen in het sociale zekerheidsstelsel vormen onbe
doeld een stimulans om individueel te wonen. On
derzocht moet worden in hoeverre de huidige fisca
le maatregelen, subsidies en andere overheidsbijdra
gen (sociale uitkeringen) zo omgebogen kunnen 
worden dat gezamenlijk wonen interessant wordt. 

Eigen woning en huren gelijkwaardig behandelen 
373 Kopen is aantrekkelijk, maar een groot deel 
van de mensen zal blijven huren. De huursector 
moet dus in omvang en kwaliteit op peil blijven. De 
positie van huurders moet worden versterkt. Ver
huurders zullen meer klantgericht moeten gaan 
werken. 
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Samen wonen is 
samen leven 

• 82 
Investeren in stedelijke vernieuwing 
374 Er moet nog heel wat gebeuren om de voor
oorlogse woningvoorraad op te knappen. We zijn 
op de helft met de stadsvernieuwing. Het gaat daar
bij steeds letterlijker om vernieuwing van de stad. 
Wijken en buurten worden integraal opgeknapt, 
waarbij wijkverbetering, leefbaarheid, openbaar 
groen, veiligheid, welzijn en zorg hand in hand 
gaan. 
Overmatige leegstand in winkelcentra kost waarde
volle ruimte. Het is bovendien onaantrekkelijk 
voor het publiek. Teneinde verhuurders meer te 
prikkelen om huurders voor hun panden te vinden 
wil D66 in de OZB naast de eigenaars- en gebrui
kerstarief een tariefgroep voor leegstaande panden 
toevoegen. 

375 Ook de na-oorlogse wijken vragen om groot 
onderhoud en om herstructurering. Mensen stellen 
andere eisen dan dertig, veertig jaar geleden en we 
moeten voorkomen dat mensen die wat meer te be
steden hebben de stad uittrekken. In de wijken 
moet voor ieder wat wils te vinden zijn. Een aan
bod van huur- en koopwoningen in verschillende 
prijsklassen en grootten zorgt voor een gevarieerde 
bevolking van de stad en voorkomt ruimtelijke se
gregatie. 

376 Er moet speciale aandacht zijn voor mensen 
die aangewezen blijven op de sociale huursector en 
voor mensen die heel specifieke woon wensen heb
ben. Sanering en renovatie van het sociale woning
bezit is een permanente operatie. We moeten meer 
aanpasbaar bouwen, verbouwen en renoveren voor 
ouderen en mensen met een handicap. Leegstand 
moet gericht worden tegengegaan. 

Duurzaam bouwen 
377 Bij de stedelijke vernieuwing en nieuwbouw 
staat duurzaamheid voorop. Woningen en woon
omgeving moeten voldoen aan de laatste milieu-
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eisen. Duurzaam bouwen is de afgelopen jaren 
goed van de grond gekomen en dient uit te groeien 
tot standaardnorm in zowel de woningbouw als de 
bouw van kantoren en bedrijven. Het standaard
pakket duurzaam bouwen is pas het begin. We 
moeten werken aan de "ecologische stad" waarin 
ook de energie- en drinkwater-voorziening en riole
ring ecologisch verantwoord zijn. 

378 Primaire grondstoffen moeten zo zuinig mo
gelijk gebruikt worden. Het toepassen van bouw
materialen uit herbruikbare grondstoffen moet de 
hoogste prioriteit krijgen. D66 pleit ervoor het ge
bruik van beton te beperken en de voorkeur te ge
ven aan keramische bouwmaterialen, die herbruik
baar zijn of te fabriceren uit afvalstoffen. Milieuge
vaarlijke stoffen en materialen passen niet in een 
duurzame samenleving. De productie en het ge
bruik ervan dienen te worden geëlimineerd. 

• 83 
Kopen en Huren 
379 D66 staat positief tegenover nieuwe woonvor
men op het grensvlak tussen huren en kopen. Deze 
woonvormen komen tegemoet aan de wens van ei
gen bezit, zonder de risico's die kopen altijd met 
zich meebrengt. De stimulering van het eigen wo
ningbezit zal tot gevolg hebben dat een beduidend 
aantal huurwoningen verkocht gaat worden. Het 
belang van de volkshuisvesting mag daardoor niet 
worden geschaad. Er moet een kernvoorraad huur
woningen overblijven en de corporaties moeten het 
vrijgekomen geld inzetten voor vernieuwing van 
hun woningbezit. 

380 De overgang van huur naar koop van de eigen 
woning kan voor lagere inkomensgroepen worden 
vergemakkelijkt door een subsidie te introduceren 
in de vorm van een tijdelijke gewenningsbijdrage, 
door de taken van het Waarborgfonds Eigen Wo
ningen uit te breiden voor deze doelgroep en door 
geen overdrachtsbelasting te heffen wanneer een 
huurwoning wordt verkocht aan de zittende bewo
ner. 

381 Een woningkoper heeft na tekening van de 
voorlopige koopakte recht op bedenktijd van drie 
dagen. Er moet een kwaliteitskeurmerk worden in
gevoerd voor de hypotheekbemiddeling. Marktpar
tijen worden gestimuleerd financiering en garantie
pakketten te ontwikkelen die niet alleen de aan
koop van een woning dekken, maar ook het onder
houd en noodzakelijke verbeteringen daarna. D66 
wil het provisiestelsel rond hypotheekbemiddeling 
afschaffen en een uurloonvergoeding invoeren. 
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Woonlasten beheersbaar houden 
382 Zowel in de huur als in de koopsector maken 
de woonlasten een substantieel onderdeel uit van 
de dagelijkse uitgaven. Daarom moet de ontwikke
ling van die lasten in de pas blijven met de inko
mensontwikkeling. 

383 Na een periode van forse huurstijgingen zijn 
de huren in de afgelopen kabinetsperiode in steeds 
mindere mate gestegen. Deze ontwikkeling moet 
worden doorgezet. Huurstijgingen moeten dicht bij 
of op het inflatieniveau zitten. Samen met de sterk 
verbeterde huursubsidie is ook voor de lagere inko
mens een gematigde ontwikkeling van de huurlas
ten mogelijk. De normhuren die bepalen of iemand 
huursubsidie krijgt moeten in de pas blijven met de 
inkomensontwikkeling. 

• 84 
Professioneel en klantgericht woningbeheer 
384 Dankzij de sociale huursector zijn er onder 
wisselende economische omstandigheden steeds 
voldoende betaalbare woningen van goede kwali
teit voor de minst draagkrachtigen gerealiseerd. In 
de nabije toekomst wordt andermaal een enorme 
inspanning van de sociale huursector gevraagd. Er 
moeten miljarden worden geïnvesteerd in de be
staande voorraad. Om die inspanningen te kunnen 
leveren is ruimte nodig: schaalvergroting (maar 
met maatwerk in beheer), verbreding van het taken
pakket in woondiensten en gebiedsgericht beheer, 
etc. D66 wil die ruimte nadrukkelijk geven. Juist 
woningcorporaties met hun uitgebreid stedelijk 
netwerk zijn in staat de sociale samenhang in buur
ten en wijken te behouden en te versterken. 

385 De verzelfstandiging van de sociale huursec
tor is een groot goed. Er moet meer gebruik ge
maakt worden van prestatie-afspraken op lokaal ni
veau, waarin concrete wederzijds te leveren dien
sten en investeringen tussen gemeenten en corpora
ties worden beschreven. Woningcorporaties dienen 
zich te ontwikkelen tot leveranciers van woondien
sten en tot beheerders van de woonomgeving. Toe
zicht op woningcorporaties wordt op nationaal ni
veau georganiseerd, naast het interne toezicht van
uit de sector zelf. Voor D66 is het vanzelfsprekend 
dat de financiële solidariteit binnen de sector nader 
wordt uitgewerkt en gestimuleerd. 

386 Ook zullen de aanbieders van huurwoningen 
meer klantgericht moeten gaan werken. Woning
corporaties en andere verhuurders dienen vorm te 
geven aan een volwaardige participatie van huur
ders. Een wettelijke regeling is no4ig. 
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387 Er moet een einde komen aan de schemer
praktijken in een deel van de particuliere huursec
tor, waarbij kleine verhuurbedrijfjes, met een lage 
organisatiegraad, huurverhogingen vragen zonder 
overleg met huurders te voeren en zonder dat zij 
daar een gerichte tegenprestatie tegenover stellen. 
Voor bonafide particuliere verhuurders moet er 
een landelijk keurmerk komen, dat onder gemeen
telijke verantwoordelijkheid kan worden toegekend. 

388 De positie van de woonconsument moet wor
den verstevigd. Sterke woonconsumentenorganisa
ties helpen daarbij. Veel wet en regelgeving dateert 
uit een tijd van woningschaarste, werkt onnodig be
tuttelend. Modernisering en aanpassing is nodig. 
Daarbij moet zowel de positie van de huurder als 
van de verhuurder worden heroverwogen. Als ver
huurders hun onderhoudsplicht onvoldoende na
komen moet dat in de huur tot uitdrukking komen. 
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• 85 
389 In het welvarende West-Europa is veel vraag 
naar vervoer. De vraag is zo groot dat de leefbaar
heid steeds vaker in het geding komt en de bereik
baarheid door congestie in gevaar komt. Mobiliteit 
is een groot goed maar ze is teveel gegroeid. D66 
vindt dat de groei moet worden afgeremd en de 
leefbaarheid en bereikbaarheid moet worden be
vorderd door beïnvloeding van het gebruik van 
vervoerstechnieken en -middelen. Een duurzaam 
verkeer- en vervoersbeleid kenmerkt zich door een 
selectief gebruik van verplaatsen. Dit wordt be
werkstelligd doordat alle kosten die met het ver
plaatsen samenhangen in rekening worden ge
bracht. Dit bevordert milieuvriendelijke vormen 
van verplaatsen. 

390 In de eerste decennia van de volgende eeuw 
moet in Nederland een veilig, schoon en samen
hangend verkeer- en vervoersysteem ontwikkeld 
worden op basis van de volgende uitgangspunten: 
handhaving van de distributiefunctie van ons land, 
mits dit samen kan gaan met een vermindering in 
absolute zin van uitstoot van uitlaatgassen, ener
giegebruik en geluidshinder. Beter gebruik van de 
capaciteit van verkeerswegen door gebruik van in
formatietechnologie bij de sturing van het verkeer. 
Combinatie van voordelen van collectief en indivi
dueel vervoer door elektrische vorm van geleiding 
van voertuigen. Tenslotte versterking van de rol 
van het openbaar vervoer en een stimulans van het 
vervoer over rail en water. 

391 We willen de groei van het autoverkeer keren 
en de verkeersveiligheid vergroten. Minder ver
keershinder op de weg vereist ook een goed open
baar (collectief) vervoer. Onderzoek op lokaal ni
veau naar de realiseerbaarheid van gratis openbaar 
vervoer dient gestimuleerd te worden. Maatwerk 
in voor- en natransport als b.v. trein- en bustaxi's 
en belbussystemen dient bevorderd te worden. De 
rijksbijdrageregeling zal hierop afgestemd moeten 
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worden. Om het aantal reizigerskilometers te ver
minderen dient de verder ontwikkeling van tele
werken krachtig ter hand te worden genomen. 
Eveneens dient te worden bevorderd dat werktij 
den en werkdagen worden geflexibiliseerd, opdat 
men zich minder tegelijkertijd in het verkeer zal 
begeven. 

392 De aan te leggen hogesnelheidslijnen moeten 
ook voor binnenlandsvervoer worden ingezet. De 
aanleg van de Zuiderzee-HSL, die de randstad via 
Groningen met het Duitse en Scandinavische hoge
snelheidsnet verbindt, wordt versneld ter hand ge
nomen. Het doel is de maximale reistijd tussen alle 
grotere steden en de steden in de buurlanden zo
veel mogelijk te bekorten, zonder het milieu extra 
te belasten. 
De Hanzelijn moet versneld worden aangelegd, zo 
mogelijk nog in de komende kabinetsperiode. De 
bestaande railinfrastructuur moet geschikt ge
maakt en benut worden voor hogesnelheidstreinen. 

393 Het autoverkeer en het openbaar vervoer 
moeten beter op elkaar worden afgestemd. Het 
overstappen van auto op openbaar vervoer wordt 
vergemakkelijkt door de bouw van vervoersknoop
punten of transferia. Door de informatie-systemen 
voor openbaar vervoer en autoverkeer samen te 
voegen kunnen reizigers adequaat geïnformeerd 
worden over overstapmogelijkheden. Voor de be
heersbaarheid, aansluitgaranties en informatie 
voor alle vervoerssystemen moet met voorrang 
geïnvesteerd worden in de ontwikkeling en toepas
sing van telematica. Het vervoersmanagement bij 
grote bedrijven en kantoren moet verder ontwik
keld worden. 

• 86 
394 Nadat de aanvoerroutes van het openbaar 
vervoer naar de stedelijke gebieden toe zijn georga
niseerd dient het openbaar vervoer in de stedelijke 
gebieden te worden geoptimalisee~d. Aanleg van 
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metro, "lightrail", tram en busbanen hebben in ste
delijke gebieden voorrang. Interne besluitvor
mingsprocedures hiervoor bij het rijk worden ver
sneld en substantiële budgetten dienen beschik
baar te komen. In grotere steden is bovendien de 
aanleg van een de gehele stad bestrijkend net van 
rijwielpaden gewenst. Een aantal zwakke NS-lijnen 
kan een betere benutting krijgen, indien zij ver
lengd worden naar het hart van centra en dan als 
lightrail worden geëxploiteerd. Met het oog op een 
goede afstemming tussen gemeenten is een par
keerwet gewenst, waarin hogere overheden kaders 
kunnen stellen. Het parkeerbeleid dient niet alleen 
in de binnensteden maar ook bij natuurgebieden 
te worden gevoerd. In zijn algemeenheid geldt dat 
het ruimtebeslag van het verkeer in rekening 
wordt gebracht. Gemeenten kunnen het parkeerbe
leid gebruiken als aanvullend instrument om duur
zame vormen van vervoer te stimuleren. In stede
lijke gebieden is meer openbaar vervoer nodig. 

395 De bereikbaarheid van landelijke gebieden en 
dunbevolkte regio's moet worden gewaarborgd 
door het aanbieden van op maat gesneden, geïnte
greerd openbaar vervoer. Marktwerking in het 
openbaar vervoer zal met name in deze gebieden 
moeten leiden tot creatieve oplossingen om de be
reikbaarheid kwalitatief te kunnen garanderen. In 
plattelands regio's dient het invoeren van school
bussen worden onderzocht. 

396 Marktwerking in het openbaar vervoer is ge
bonden aan spelregels ter verbetering van de kwali
teit en toename van het aantal reizigers in het open
baar vervoer. De overheid ziet hierop toe, evalu
eert en stuurt bij. Concessies worden tijdgebonden 
uitgegeven voor samenhangende gebieden. Er moe
ten waarborgen zijn voor een goede dienstregeling 
in afstemming met aangrenzende gebieden. Lokale 
tariefvrijheid wordt beperkt door landelijke pla
fondtarieven. Binnen het huidige financieringsstel
sel van het openbaar vervoer is de koppeling tus
sen de inkomsten van een vervoersbedrijf en het 
aantal betalende passagiers losgelaten. Deze koppe
ling dient te worden hersteld. De infrastructuur 
blijft in bezit en beheer bij de overheid in analogie 
met het wegenstelsel. Gebruikers horen medezeg
genschap te krijgen over het beleid. Bij overgang 
naar een andere concessionaris dienen voldoende 
waarborgen voor het personeel te worden inge
bouwd. 

397 Gelijktijdig met de versterking van het open
baar vervoer moet het autogebruik worden terug
gedrongen. Het autobezit kan worden teruggedron-
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gen door het gebruik van auto op afroep te stimu
leren. Ook met financiële maatregelen. Fiscale rege
lingen rondom de auto van de zaak moeten zoda
nig functioneren, dat de gebruiker steeds een dui
delijk op echte uitgaven gebaseerde keuze maakt 
tussen individueel of openbaar vervoer. De wette
lijk erkende kilometervergoeding voor zakelijk ge
bruik van de particuliere auto dient uitsluitend te 
worden gebaseerd op de variabele kosten. 
De forfaitaire fiscale bijtelling voor de 'auto van de 
zaak' wordt vervangen door een bijtelling van het 
totaal van alle door de zaak werkelijk vergoede be
dragen, inclusief die voor leasecontracten. Deze 
worden belastingplichtig voorzover de vergoeding 
de variabele kosten overtreft. 

398 In congestiegevoelige gebieden wordt "reke
ning rijden" ingevoerd, parallel moet een keuzemo
gelijkheid voor een milieuvastrechtkaart verkrijg
baar zijn voor de variabele kosten van het autoge
bruik. De vermindering van het autoverkeer en 
een inzet op openbaar vervoer van hoge kwaliteit 
is voor de lange termijn de juiste aanpak. Doch 
voor de korte termijn biedt dit geen oplossing voor 
de ontsluiting van een aantal congestiegebieden in 
de randstad. Op dit moment stijgt in een aantal 
van de genoemde gebieden (vaak VINEX-Iokaties) 
de bebouwings- en bevolkingsgroei snel, terwijl er 
nog geen goed en betaalbaar openbaar vervoersnet 
beschikbaar is. Dit betekent dat de inwoners van 
dergelijke congestiegebieden nog steeds gedwon
gen zijn hun auto te gebruiken, door het ontbre
ken van "snelle" alternatieven. Dit leidt tot de 
noodzaak om in een aantal congestiegebieden in 
de randstad voortvarend aan de slag te gaan met 
een uitbreiding van de ontsluitingen en de daarbij 
noodzakelijke infrastructuur. 

399 Het gebruik van de fiets wordt bevorderd 
door fiscale maatregelen, de aanleg van fietspaden 
en meer faciliteiten voor bewaakte stallingen. 

• 87 
Vervoer over Water en Rail 
400 Het goederentransport moet meer gebruik 
gaan maken van water, rail en buisleidingen. Dat 
vraagt om investeringen in de bouw van overslag
en distributiecentra met aansluiting op water en 
rail, in de binnenvaart en de verbetering van de Ne
derlandse vaarwegen. Verschuiving van transport 
over de weg naar transport over water is gediend 
bij het behoud en de uitbouw van Nederland als 
maritiem land. D66 is voor een verdere versterking 
van de positie van de zeescheepvaart, de kustvaart 
en de binnenvaart. 
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• 88 
Veiligheid in het verkeer 
401 Verkeersonveiligheid brengt veel schade met 
zich mee. De economische schade bedraagt onge
veer 11,3 miljard, de emotionele schade is niet in 
bedragen uit te drukken. Verkeer wordt veiliger als 
weggebruikers zich weten te gedragen. Veilig ver
keersgedrag moet aangeleerd worden. In de opvoe
ding, op school, tijdens verkeerslessen en cursussen 
en met permanente voorlichtingscampagnes. 

402 Verlaging van de maximum snelheden is het 
meest effectieve instrument om de verkeersongeval
len te verminderen. Bijkomend voordeel is een aan
zienlijke besparing op fossiele brandstoffen en een 
betere doorstroming van het verkeer. D66 bepleit 
een maximumsnelheid van 100 km/uur, ook op au
tosnelwegen, in combinatie met een geloofwaardige 
handhaving. In woongebieden wordt de maximum
snelheid 30 km/uur. Binnen gemeenten kan wor
den beslist of op bepaalde wegen een maximum
snelheid van 50 of 70 km wordt toegestaan. Hand
having van snelheidsbeperkingen door politie en 
justitie wordt versterkt. Ook gemeenten krijgen op 
het gebied van handhaving van (lichte) verkeers
overtredingen meer bevoegdheden, o.a. de bestuur
lijke boete. Radar- en fotocontrole wordt erkend als 
bewijsmateriaal en een effectief rijbewijsstrafpun
tensysteem wordt ingevoerd met ontzegging van de 
rijbevoegdheid als uiterste consequentie. 

403 Andere instrumenten om de verkeersveilig
heid te vergroten zijn het opwerpen van verkeers
drempels en het aanbrengen van rijbaanversmallin
gen, straatverlichting, rotondes en beveiligde kruis
punten of voorrangskruispunten. Er moeten meer 
zebrapaden komen met signalering door knipper
bollen. Fietspaden worden waar mogelijk geschei
den aangelegd van de rijstroken. In het bereiken 
van veiligheid in het verkeer moet ook het gebruik 
van een snelheidsbegrenzer niet worden uitgesloten. 

• 89 
Luchtvaart 
404 De luchtvaart heeft zich vooral in de laatste 
tien jaar stormachtig ontwikkeld en het ziet er niet 
naar uit dat de toename van het luchtverkeer de ko
mende jaren als vanzelf af zal remmen. Dat is gelet 
op de zware belasting van het milieu door de lucht
vaart een somber vooruitzicht. We zullen dus actief 
- en liefst samen met onze buurlanden - moeten in
grijpen om de groei van de luchtvaart te temperen 
en de belasting van het milieu te verminderen. 

405 Het is ondenkbaar om Nederland van de Eu-
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ropese en internationale economie af te sluiten 
door vervoer door de lucht eenzijdig te blokkeren. 
De groei van de luchtvaart kan wel in de hand wor
den gehouden met kwaliteitseisen: beperking van 
de uitstoot van schadelijke stoffen, zeker stellen van 
de bodem-, lucht- en waterkwaliteit, beperking van 
de geluidshinder, en veiligheid voor passagiers en 
omwonenden van vliegvelden. Reclamevliegen 
wordt verboden. 

406 De luchtvaart moet de kosten dragen van de 
vervuiling die de luchtvaart veroorzaakt. Dit kan 
geïmplementeerd worden door per luchthaven een 
systeem van verhandelbare emissie rechten voor ge
luid en luchtverontreiniging op te zetten voor vlieg
tuigmaatschappijen, bij voorkeur op Europees ni
veau. Ook op andere terreinen moet de luchtvaart 
worden behandeld als elk ander Nederlands bedrijf 
dat zich te houden heeft aan Nederlandse en inter
nationale wet- en regelgeving ten aanzien van mi
lieu, veiligheid en belastingen. Deze gelijke behan
deling maakt een eind aan oneerlijke concurrentie 
van de luchtvaart met ander vervoer. 

407 Het vliegverkeer op afstanden tot 1000 km 
wordt actief ontmoedigd door invoering van, on
der meer, een belasting op kerosine en investering 
in een Europese en internationale treininfrastruc
tuur. Om overlast te beperken dienen landende 
vliegtuigen zo hoog mogelijk te naderen. De invoe
ring van apparatuur die dit mogelijk maakt dient te 
worden bevorderd. Bij aansluiting op de HSL zal 
een heffing op korte afstanden per vliegtuig zono
dig eenzijdig door Nederland worden ingevoerd. In 
de komende kabinetsperiode dient een proefproject 
te worden gestart over de mogelijkheid van de zep
pelin als vervoermiddel voor vracht en passagiers. 

408 Er zijn maatregelen nodig om oneigenlijke 
concurrentie tussen luchthavens tegen te gaan. 
Daarom moeten landingsgelden en luchthavenbe
lasting op hetzelfde niveau worden gebracht als de 
tarieven van concurrerende luchthavens. De vrij
stelling van vennootschapsbelasting van de Neder
landse luchthavens wordt opgeheven. Regels die el
ders in Nederland gelden voor industrielawaai en 
uitstoot van afvalstoffen worden ook op de lucht
vaart van toepassing verklaard. 

409 Het in Europees verband invoeren van BTW 
op vliegtickets en inpassing van de verkoop van ke
rosine in het normale belastingsysteem zijn maatre
gelen die D66 voorstaat. Lagere tarieven voor trans
ferpassagiers zijn niet aanvaardbaar. 
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Schiphol 
410 Nederland heeft twee mainports, de luchtha
ven Schiphol en de zeehaven van Rotterdam. Ook 
in de komende kabinetsperiode steunt D66 een 
voortgaande ontplooiing van activiteiten rondom 
Schiphol. Op de middellange termijn kan bijvoor
beeld de aanleg van een parallelle Kaagbaan ruimte 
bieden mits tot gelijktijdige sluiting van de Aals
meerbaan en de Buitenveldertbaan wordt besloten. 

411 De bovengrens van 40 miljoen passagiers kan 
worden doorbroken als alle in de PKB gestelde mi
lieugrenzen een harde wettelijke status krijgen, bij
voorbeeld door opname in de aanwijzing van 
Schiphol. De milieu grenzen die wettelijk moeten 
worden vastgesteld zijn onder meer: het totaal aan
tal ernstig geluidsgehinderden binnen de 20 KE
contour, het groepsrisico, het van vliegverkeer vrij
houden van recreatief belangrijke gebieden en de 
doelstellingen uit het nationaal milieubeleidsplan 
ten aanzien van klimaat en luchtverontreiniging. 
De vastgestelde milieugrenzen moeten worden ge
handhaafd. 

412 Of, en zo ja waar, op de lange termijn de ver
dere groei van het op Nederland gerichte interna
tionale luchtverkeer kan geschieden, dient onder
werp te zijn van studie. In die studie wordt alle 
noodzakelijke en gewenste aandacht gegeven aan 
de effecten van het luchtverkeer op economie, mi
lieu, veiligheid en volksgezondheid en aan de land
zijdige problematiek van aan- en afvoer van passa
giers en goederen. ' 

413 Nederland is te klein voor geregeld binnen
lands vliegverkeer. Omdat geen enkele plaats in Ne
derland meer dan 200 km van grote internationale 
luchthaven afligt en er met deze luchthavens goede 
treinverbindingen zijn is geregeld binnenlands 
vliegverkeer niet nodig. D66 vindt daarom dat regi
onale luchthavens op termijn gesloten dienen te 
worden voor geregeld binnenlands vliegverkeer. 
Ondertussen moeten regionale luchthavens samen
werken met regionale luchthavens in de ons omrin
gende landen. Op de regionale luchthavens worden 
geen vliegbewegingen toegelaten tussen 23.00 en 
07.00 uur. Deze luchthavens dienen hun kosten te 
dekken uit de dienstverlening tijdens de daguren. 
Subsidies van de overheid worden stopgezet. Vlieg
veld Valkenburg moet worden gesloten ten behoe
ve van woningbouw. 

414 Voor alle vliegverkeer wordt een wettelijke 
nachtnorm vastgelegd die rekening houdt met piek
belasting. Met de controle op de naleving van de ge-
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luidsnormen wordt een onafhankelijke instantie be
last. 
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XIV 

• 90 
415 De Europese samenwerking heeft in de afge
lopen 50 jaar voor vrede, veiligheid en economi
sche groei gezorgd. Deze samenwerking heeft daar
mee zijn waarde aangetoond en moet worden 
voortgezet. Maar er moet meer oog komen voor de 
invloed en de betrokkenheid van de burgers. Want 
alleen als de Europese samenwerking democratisch 
is kan de diversiteit van het continent behouden 
blijven zonder botsingen en strijd om dominantie. 

416 Nu de Europese samenwerking steeds meer 
invloed krijgt op de besluitvorming in Nederland, 
zijn de voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing, 
waar D66 dertig jaar geleden al op aandrong, actue
ler en noodzakelijker dan ooit. Een democratie kan 
niet zonder een goed georganiseerd, helder bestuur 
dat verantwoording schuldig is aan de kiezer. Het 
terugdringen van de bureaucratie en het gebruiken 
van begrijpelijke taal door ambtenaren en politici 
is daarbij een absolute voorwaarde. De burger 
moet weten waar hij aan toe is, moet het bestuur 
kunnen controleren en moet te allen tijde betrok
ken kunnen zijn bij besluiten die hem raken en bij 
het aandragen van oplossingen voor maatschappe
lijke problemen. 

417 Europese samenwerking wil niet zeggen dat 
de besluitvorming zich als vanzelfsprekend moet 
gaan verplaatsen naar Europa. Maar, daar waar 
een Europese aanpak een duidelijke toegevoegde 
waarde biedt ten aanzien van een nationale aanpak 
moet op Europees niveau samengewerkt worden. 
Voorts moeten besluiten zo dicht mogelijk bij de 
burger worden genomen en de schaalvergroting 
moet gepaard gaan met verschuiving van bevoegd
heden en taken naar gemeente en provincie. We 
moeten het openbaar bestuur zo reorganiseren dat 
de bestuurslagen passen bij de kansen, de proble
men en ontwikkelingen in gemeenten, agglomera
ties en provincies. Het bestuur is er voor de men-
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sen en moet flexibel, zorgvuldig en transparant 
werken. 

• 91 
De besliste burger beslist 
418 Rechtstreekse kanalen tussen politiek, over
heid en burgers geven uiteindelijk het meeste kans 
op besluitvorming die maximaal rekening houdt 
met publieke en individuele wensen en belangen. 
Het is de taak van de politiek om die kanalen te gra
ven, om belangenorganisaties aan te spreken op 
hun legitimiteit, om nieuwe organisaties en netwer
ken serieus te nemen, en om deelbelangen te plaat
sen in een bredere context. De kwaliteit van de be
sluitvorming zal steeds vaker bepalen of besluiten 
gedragen worden en effect sorteren. Voor dat 
draagvlak is een heldere en transparante afweging 
van alle belangen noodzakelijk. Want willen men
sen en organisaties iets van hun deelbelang loslaten 
en zich committeren aan een algemener belang dan 
helpen wetten niet, betrokkenheid bij het besluit
vormingstraject wel. 

419 Burgers oefenen als kiezer invloed uit op de 
politiek. Maar ook als consument, werknemer of 
aandeelhouder kunnen ze invloed uitoefenen, vaak 
meer dan de overheid. Op de maatschappelijke ver
antwoordelijkheid en gemeenschapszin van bedrij
ven bijvoorbeeld. De komende jaren moet de posi
tie van de kritische burger versterkt worden. Door 
consumenten, patiënten, reizigers of gepensioneer
den een volwaardige positie te geven in afspraken 
met bedrijven en instellingen. Participatie van jeug
digen bij het totstandkomen van beleid is van groot 
belang. Door de introductie van nieuwe vormen 
van zeggenschap en democratisering, maar ook 
door maatschappelijke organisaties die de mondig
heid van de burger vertalen en mobiliseren, een 
grotere publieke verantwoordelijkheid te geven in 
de beleidsvoorbereiding en de besluitvorming. 
Daarmee wordt voorkomen dat belangen onder
sneeuwen in bureaucratische procçdures en dat be-
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langenorganisaties zich vooral moeten toeleggen op 
verzet tegen voorgenomen besluiten. 

420 Nu de politieke agenda voor de jaren na de 
eeuwwisseling wordt opgesteld, mag niet voorbij 
worden gegaan aan de inrichting van de overheid 
en de zeggenschap van burgers. Waar economie en 
maatschappelijke infrastructuur ingrijpend veran
deren en steeds meer ruimte bieden voor individue
le keuze en eigen zeggenschap, blijft de Nederland
se democratie gevangen in een verouderd stelsel. 
Zowel de regeringsvorm en de organisatie van de 
overheid als de betrokkenheid van burgers bij de 
besluitvorming moeten drastisch worden herzien. 

421 Meer vrouwen en etnisch culturele minderhe
den moeten benoemd worden in (hoge) politieke 
en bestuurlijke functies. Streefcijfers moeten ge
haaid worden. Selectiecommissies getraind en geïn
strueerd om dit doel beter en sneller te bereiken. 

422 Rigide organisatie en structuren die uit het 
verleden stammen mogen de overheid niet frustre
ren om problemen op maat aan te pakken. Die 
overheid verdient een democratisch verantwoorde 
en dus effectieve sturing. De betrokkenheid van 
burgers bij hun bestuur kan niet worden afgedwon
gen door hen eens in de vier jaar een stem te geven. 
Daar is meer voor nodig. 

• 92 
Openbaar en toegankelijk 
423 De maatschappelijke betrokkenheid van bur
gers moet vorm krijgen door open planvorming, 
waarin de overheid mensen niet achteraf confron
teert met al praktisch vaststaande besluiten, maar 
hen vanaf het begin bij alle voornemens en strategi
sche keuzen betrekt. De overheid zal daarom bij de 
voorbereiding van grote projecten en andere maat
regelen burgers in een vroeg stadium inschakelen. 
In de komende periode wordt hiervoor op grote 
schaal gebruik gemaakt van elektronische burger
consultatie. Om dit te bereiken zal de overheid an
derzijds ook voeling moeten houden met wat er bij 
haar burgers leeft. Hiertoe zal bij veel overheids
diensten een verandering van houding nodig zijn. 

424 Overheidsinformatie dient openbaar toegan
kelijk te zijn. Voorgenomen wetsvoorstellen dienen 
gepubliceerd te worden voordat de Raad van State 
om advies wordt gevraagd. De toegankelijkheid van 
overheidsinformatie, zoals wetgeving en recht
spraak, via Internet moet verzekerd en gratis te 
zijn. Alle loketten van de overheid en zelfstandige 
bestuursorganen dienen via e-mail voor burgers be-
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reikbaar te zijn. In de Grondwet wordt een grond
recht op het verkrijgen van overheidsinformatie op
genomen. 

• 93 
Referendum 
425 In de komende periode dient het beslissend 
correctief referendum op landelijk, provinciaal en 
plaatselijk niveau daadwerkelijk te worden inge
voerd. Op landelijk niveau betekent dit dat op ver
zoek van de kiezers vrijwel alle wetsvoorstellen aan 
een referendum zullen kunnen worden onderwor
pen, ook planologische kernbeslissingen of delen 
daarvan die in de vorm van een wet worden gego
ten. 
Op decentraal niveau wordt een correctief referen
dum op verzoek van de kiezers mogelijk voor nader 
in de wet vast te leggen besluiten. D66 vindt dat in 
die wet gemeentelijke en provinciale besluiten als 
'referendabel' moeten worden opgenomen. 
De mogelijkheden tot invoering van het volksinitia
tief, waarbij burgers zelf een volksstemming kun
nen uitlokken over door henzelf ontworpen en in 
de Staten-Generaal verdedigde wetsvoorstellen, 
worden concreet uitgewerkt en experimenten wor
den toegelaten. 

• 94 
Kiesrecht 
426 Het kiesrecht wordt uitgebreid. D66 wil de 
leeftijd voor het actieve kiesrecht verlagen naar 16 
jaar omdat jongeren van die leeftijd maatschappelij
ke verantwoordelijkheid gaan dragen en dus ook 
moeten kunnen meepraten en besluiten over de in
richting van de samenleving. 

427 Buitenlanders die nu reeds kiesrecht hebben 
voor gemeenteraden moeten dat ook voor provin
ciale staten krijgen. 

428 Daadwerkelijke invloed van de kiezers bete
kent zeggenschap over wie gaat regeren en wie gaat 
besturen. Daarom wil D66 de kiezer een stem ge
ven in de regeringsvorming door de minister-presi
dent rechtstreeks te verkiezen. Ook de burgemees
ter en de commissaris van de koningin (c.q. gouver
neur) dienen rechtstreeks gekozen te worden. In de 
huidige procedure van kabinetsformatie dienen de 
adviezen van de voorzitters van de beide Kamers en 
de vice-president van de Raad van State direct 
openbaar te worden gemaakt. 

429 De band tussen kiezer en volksvertegenwoor
diger kan worden versterkt door het uit 1917 stam
mende kiesstelsel aan te passen. D66 wil een kies-
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stelsel waarbij in ieder geval een groot gedeelte van 
de kandidaten wordt verkozen in districten, zodat 
kiezers hun eigen vertegenwoordiger herkennen en 
kunnen beoordelen. Zolang de Grondwet op dit 
punt niet is gewijzigd zullen de huidige regels zo 
worden aangepast dat het geven van en voorkeur
stem meer effect veroorzaakt. 

• 95 
Regering en rijksdienst 
430 De rijksoverheid verdient krachtige sturing 
door een kabinet dat uitstijgt boven de alledaagse 
departementale verkokering. Een klein en hecht sa
menwerkend team van kernministers, ieder verant
woordelijk voor een deel van het overheidsbeleid 
en samen voor het geheel, vormt de ministerraad. 
Dit zogenoemde "kernkabinet" bestaat uit 7 à 9 mi
nisters en opereert als een politieke raad van be
stuur. De feitelijke uitvoering en dagelijkse leiding 
over departementsonderdelen vindt plaats door on
derministers. 

431 Samenvoeging van huidige departementen is 
daarbij niet per se noodzakelijk, zolang de leden 
van het kernkabinet de aansturing van clusters van 
aanverwante departementen voor hun rekening ne
men. 

432 Het kernkabinet wordt aangevoerd door een 
rechtstreeks gekozen minister-president. Omwille 
van de eenheid van het regeerbeleid en een krachti
ge positie in Europa dient de minister-president 
over stevige bevoegdheden te beschikken, waarbij 
kan worden gedacht aan het geven van aanwijzin
gen aan andere bewindslieden en aan een doorslag
gevende rol bij de benoeming en het ontslag van 
ministers en onderministers. Een dergelijke sterke 
positie in het landsbestuur, die nu al gedeeltelijk in 
de praktijk zichtbaar is, moet gepaard gaan met een 
rechtstreekse democratische legitimatie. Degene die 
het kabinet vormt en leiding geeft, moet ook recht
streeks door de kiezers aan te spreken zijn. 

433 D66 vindt het wenselijk dat er in de volgende 
kabinetsperiode een aparte onderminister voor het 
grotestedenbeleid komt 

434 De afweging of onderdelen van de rijksdienst 
worden verzelfstandigd dient gebaseerd te zijn op 
heldere wettelijke criteria. Verzelfstandiging van 
diensten en organen mag niet leiden tot het verlies 
van controle. 

435 Om de verkokering tegen te gaan en de kwali
teit van het overheidsmanagement te vergroten, 
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moet de Algemene Bestuursdienst worden uitge
breid en versterkt. Met ambtelijke topmanagers 
moeten waar mogelijk contracten worden gesloten, 
waarbij afspraken worden gemaakt over resultaten. 
De hoogste beleidsambtenaren uit de Algemene Be
stuursdienst dienen desgevraagd voor kamercom
missies te verschijnen om allerlei inlichtingen te 
verschaffen. 

436 Het overheidspersoneel vergrijst. Maatregelen 
moeten worden genomen om de leeftijdsopbouw 
van het ambtenarenapparaat meer in overeenstem
ming te brengen met de beroepsbevolking en het 
bedrijfsleven. 

• 96 Nederlandse Antillen en Aruba. 
437 D66 hecht aan een goede relatie met de Ne
derlandse Antillen en Aruba. Ook al betreft het hier 
een geheel eigensoortige relatie die beheerst wordt 
door het Statuut, toch is het vanwege de kennis van 
het Statuut en de inzichten in relaties met andere 
overheden van belang dat niet alleen het Kabinet 
Nederlandse Antillen en Aruba (KabNA) bij het mi
nisterie van Binnenlandse Zaken wordt onderge
bracht, maar ook dat de portefeuille Antilliaanse en 
Arubaanse Zaken voortaan aan de minister van 
Binnenlandse Zaken wordt toegedeeld. 

• 97 Integriteit van het bestuur 
438 Bestuurlijke fraude- en corruptieschandalen 
en misbruik van subsidie en voorkennis door be
stuurders en ambtenaren ondermijnen het gezag 
van de overheid. Dit misbruik moet worden ont
moedigd door bestuurlijke integriteit prioriteit te 
geven in de ambtelijke organisatie, door zorg te dra
gen voor een duidelijke interne meldingsprocedu
re. Daarom ook mogen politici en ambtenaren 
geen bestuurslid zijn van gesubsidieerde organisa
ties wanneer zij direct bij de beleidsvoorbereiding 
en regelgeving terzake betrokken zijn. Vermeend 
strafbaar gedrag moet onderzocht worden door de 
Rijksrecherche of door (interne onderzoeksbureaus 
van) de politie. Maar er moet ook meer aandacht 
komen voor de manier waarop met macht wordt 
omgegaan. Openheid, controle en openbaarheid 
voorkomen machtsmisbruik en zorgen voor een ge
zonde democratie. 

• 98 Dualisme in raden en staten 
439 In provincies en zeker in grotere gemeenten 
moet de bestuurlijke verantwoordelijkheid geschei
den worden van de controle door ge gemeenteraad 
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en provinciale staten. Dat vergt een forse aanpas
sing van het gemeentelijke en provinciale bestel. 
Burgemeesters en commissarissen van de koningin 
moeten gekozen worden. Wethouders en gedepu
teerden vormen het dagelijks bestuur van stad en 
provincie en zijn niet langer lid van de gemeente
raad of de provinciale staten en kunnen tussentijds 
worden afgezet. 

440 Om de relatie burger-bestuur beter tot haar 
recht te laten komen, dienen vertegenwoordigers in 
gekozen politieke functies een relevant tijdsdeel van 
de week beschikbaar te krijgen voor deze functie. 
De eventuele werkgever moet hierbij voor gederfde 
arbeidstijd gecompenseerd worden. De politieke 
vertegenwoordigers kunnen hierdoor - naast het le
zen van de veelal ambtelijke stukken - meer tijd be
steden aan de directe relatie met de medeburger 
om zo diens behoeften en wensen (verder) te leren 
kennen en te realiseren. 

441 Voor het bestuur op met name gemeentelijk 
niveau geldt dat er steeds hogere eisen gesteld wor
den aan de bestuurders, met name wethouders. Het 
bezoldigingssysteem van wethouders is afhankelijk 
van het inwonertal van de gemeente. Daaruit kan 
volgen dat het geboden salaris zover onder dat van 
de gewenste kandidaat-wethouders kan liggen, dat 
deze daarom besluiten af te zien van kandidaatstel
ling. D66 is van mening dat een financieel gegeven 
niet mag beletten dat de meest gewenste bestuurder 
ook aangesteld kan worden. Daarvoor zijn deze 
functies van een te groot belang. Daarom pleit D66 
ervoor dat een nieuw vergoedingensysteem voor 
wethouders wordt uitgewerkt. 

• 99 
Openbaar bestuur op maat 
442 Landsgrenzen vervagen in een samenwerkend 
Europa. Regio's en stadsagglomeraties worden ster
ker als bestuurlijke, economische en culturele enti
teiten. Ze gaan zich ook meer van elkaar onder
scheiden. Uniforme regeling van bevoegdheden en 
taken voor alle provincies en gemeenten past niet 
bij deze ontwikkeling. Er moet daarom meer diffe
rentiatie komen in het decentraal bestuur. Al naar 
gelang van de grootte van gemeenten, de aard van 
de provincie en de omvang van problemen kunnen 
met 'leges speciales' provincies, steden en regio's 
specifieke taken en bevoegdheden toegewezen krij
gen. 

• 100 
Stadsprovincies niet uitgesloten 
443 De vorming van stadsprovincies moet moge-
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lijk blijven, met name in compacte verstedelijkte ge
bieden waar het van belang is om over meer be
leidsruimte en financiële mogelijkheden te beschik
ken om de knelpunten als gevolg van een cumulatie 
van problemen, zoals kwetsbare sociale structuur, 
verpaupering, minderheden, veiligheid en crimina
liteit en slechte huisvesting aan te pakken. D66 sluit 
niet uit dat in de toekomst ook in andere gebieden 
dan Rotterdam en Eindhoven/Helmond een derge
lijke behoefte zal ontstaan of nog aanwezig zal blij
ken. 

• 101 
De gemeenten moeten het doen 
444 Gemeentebesturen moeten meer bevoegdhe
den krijgen om beslissingen te nemen die voorheen 
door het Rijk werden genomen. Doorgaan met de
centralisatie dus. Alleen dan kunnen gemeenten re
kening houden met de lokale omstandigheden bij 
het uitvoeren van hun taken. Gemeenten moeten 
wel voldoende berekend zijn op hun taken. Is er 
sprake van een te gering draagvlak, dan wordt her
indeling niet geschuwd. Samenwerking van ge
meenten over de grenzen heen moet worden bevor
derd. Stedenbanden dienen te worden gestimu
leerd. De gemeentelijke overheid vormt een integra
le bestuurslaag. Gemeenten kunnen het beste reke
ning houden met de lokale omstandigheden bij de 
uitvoering van overheidstaken. Daarom moeten zij 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel bevoegd
heden krijgen die voorheen het rijk en de provincie 
hadden. Dat betekent een decentralisatie van taken 
en bijbehorende middelen. Bij een te gering draag
vlak is herindeling van gemeenten een van de alter
natieven en daarom niet bij voorbaat uitgesloten. 
Omwille van de effectiviteit van de democratisch 
controle moet voorkomen worden dat er taken aan 
gemeenten worden toebedeeld die zij niet zelfstan
dig kunnen uitvoeren. In die gevallen waar dit 
reeds is gebeurd, dienen deze taken bij de gemeen
ten te worden weggehaald, om aan de provincie en 
het Rijk te worden toebedeeld. Voor een betere legi
timatie van de gemeentebesturen is het van belang 
dat gemeenten zelf de verkiezingsdatum kunnen 
vaststellen. Dit houdt spreiding van de verkiezings
data in, waardoor de campagnes een meer lokaal 
karakter kunnen krijgen. 

445 Binnen gemeenten ontstaan vaak in wijken en 
kleine kernen zogenaamde dorps- en wijkraden. De 
gemeenten dienen aangemoedigd te worden deze 
kleine raden democratisch te doen kiezen, taakaf
spraken te maken en eigen budgetten te geven. 
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• 102 
446 Criminaliteit en onveiligheid knagen aan de 
samenleving. Inbraak, vandalisme, roof en diefstal 
en vooral het gebruik van geweld daarbij, worden 
als zeer bedreigend ervaren en bij veel mensen slui
mert de angst slachtoffer te worden. Vooral de be
trokkenheid van steeds jongere mensen en kinde
ren, waaronder steeds meer meisjes baart zorgen. 
Een ernstig probleem vormt de huidige tendens 
waarbij kinderen onder de twaalf jaar met de poli
tie in aanraking komen voor relatief ernstige delic
ten. De mogelijkheden om hier adequaat op te kun
nen reageren dienen te worden uitgebreid. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vrijma
ken van meer middelen voor de gezinsvoogdij-in
stellingen, maar ook aan capaciteit in de opvangin
richtingen. Zinloos geweld, wapens op school en in 
de disco en zinloos vandalisme in de buurten zijn 
erg bedreigend. Handhaving van de huidige wet-
en regelgeving inzake alcoholverkoop en -verstrek
king zou kunnen bijdragen aan het terugdringen 
van de hierboven beschreven problemen. 

447 Het beheersen van de criminaliteit is een 
kerntaak van de overheid. Veiligheid is essentieel 
voor de kwaliteit van het leven en de woonomge
ving, sociale contacten en een optimaal gebruik 
van de openbare ruimte en voorzieningen. 

448 Veiligheidsbeleid is eerst en vooral voorko
men van criminaliteit. Ieder beleidsterrein kent vei
ligheidsaspecten. Van onderwijs tot volkshuisves
ting, van sociale zekerheid en economisch beleid 
tot ruimtelijke ordening en grotestedenbeleid. De 
overheid moet criminaliteitsbeheersing dan ook in 
een brede context plaatsen. Dat vraagt om inte
graal veiligheidsbeleid, niet alleen maar meer justi
tie en politie. 

449 Voor het bestrijden van criminaliteit is ken
nis van de verschillende vormen van criminaliteit 
en van specifieke risicogroepen, van daders en van 
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slachtoffers, onontbeerlijk. Hiernaar moet meer 
onderzoek worden verricht. De praktijk bewijst 
dat alleen op basis van zulk inzicht georganiseerde 
misdaad of criminaliteit en vandalisme bij groepen 
jongeren kan worden teruggedrongen. 

450 D66 is tegen etnische registratie bij criminali
teit. Wel zinvol is het om het inzicht in de betrok
kenheid van allochtone jongeren bij georganiseer
de misdaad door onderzoek te vergroten. 

• 103 
Veiligheid begint in de buurt 
451 De gemeente, politie, justitie, burgers, scho
len, woningbouwcorporaties, bedrijven en maat
schappelijke organisaties dienen samen te werken 
aan een veilige omgeving. De politie signaleert, 
voorkomt en brengt mensen en instellingen die een 
bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid bij elkaar. 

452 Veiligheid begint met preventie van inbraak 
en diefstal door bedrijven en burgers zelf. Gemeen
ten en politie steunen particuliere initiatieven met 
adviezen en, daar waar nodig, fmanciële middelen. 
Bij inrichting of herinrichting van de openbare 
ruimte moet de omgeving veel zorgvuldiger wor
den beoordeeld op veiligheidsaspecten. Ook wijken 
en buurten kunnen worden doorlopen op het ver
groten van de veiligheid van de fysieke omgeving. 

453 Door buurtbemiddeling kunnen burgers zelf 
oplossingen aandragen voor problemen in de om
geving. De buurtbemiddeling wordt ondersteund 
door politie en het openbaar ministerie, die vanuit 
wijkbureaus van justitie werken. Jongeren moeten 
meedenken bij het opstellen van veiligheidsbeleid. 

454 Politie, justitie en de gemeente moeten op 
wijkniveau gaan samenwerken. Zo krijgt het Open
baar Ministerie een vaste plek in de lokale gemeen
schap. Het experiment 'justitie in de wijk' is een 
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voorbeeld van veiligheidsbeleid op lokaal niveau en 
verdient uitbreiding. 

455 Als onderdeel van het veiligheidsbeleid moet 
ook geweld binnenshuis worden voorkomen en be
streden. Ten behoeve van slachtoffers moet het 
openbaar ministerie of de lokale overheid civiel
rechtelijke actie kunnen ondernemen. Zo zouden 
wijkbureaus van justitie kunnen optreden tegen 
overlast in een buurt als buurtbewoners dat niet 
durven. 

456 Respect en verantwoordelijkheid zijn voor 
D66 centrale begrippen. Deze waarden dienen op 
alle niveaus binnen de Nederlandse samenleving te 
worden uitgedragen. Misbruik van tolerantie kan 
niet worden gedoogd. 

• 104 
Zware, georganiseerde criminaliteit krachtig be
strijden 
457 De bestrijding van de zware en georganiseer
de criminaliteit moet onverminderd worden voort
gezet en waar nodig geïntensiveerd. Speerpunten 
bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit 
zijn naast grootscheepse drugshandel, milieucrimi
naliteit, fraude, kinderpornografIe en mensenhan
de\. Het is voor dit laatste van groot belang de nu 
nog illegale prostitutiebranche te reguleren. Het 
bordeelverbod wordt opgeheven. 

458 Bij de strijd tegen de georganiseerde criminali
teit mogen de grenzen van de rechtsstaat niet uit 
het oog worden verloren. Openbaar ministerie en 
politie moeten kunnen beschikken over effectieve 
bevoegdheden en dwangmiddelen, maar over het 
gebruik dient ten volle verantwoording te worden 
afgelegà. Politiechefs en korpsbeheerders dienen op 
de hoogte te zijn van de toepassing van opsporings
methoden. Het Openbaar Ministerie is verantwoor
delijk. De rechter moet de rechtmatigheid van de 
methoden kunnen toetsen. 

459 De kwaliteit van de recherche moet worden 
verbeterd. Bijzondere aandacht moet worden be
steed aan integriteit en deskundigheid. Gerichte in
vesteringen zijn nodig om expertise op financieel
economisch vlak binnen de politie te versterken. 
D66 meent dat de politie inmiddels voldoende be
voegdheden heeft gekregen om de georganiseerde 
criminaliteit te bestrijden. Nu gaat het erom die 
goed en zorgvuldig aan te wenden. 

460 De bestrijding van de georganiseerde crimina
liteit moet worden gestuurd door de top van het 
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Openbaar Ministerie en via centrale financiering 
van interregionale kernteams. 

461 D66 is tegen 'kroongetuigen' in het strafrecht. 
Verdachten van ernstige strafbare feiten mogen 
niet volledig vrijuit gaan in ruil voor getuigenissen 
over andere verdachten. Minder vergaande afspra
ken met verdachten en veroordeelden mogen wel 
worden gemaakt, mits gecontroleerd door de rech
ter. 

462 Om criminaliteit minder kans te geven in de 
bovenwereld moeten gemeenten de bevoegdheid 
krijgen om contractpartners te toetsen op hun inte
griteit en vergunningverlening te weigeren wanneer 
gerede twijfel bestaat aan de bonafide bedoelingen 
van de aanvrager. Daartoe dient een wettelijke rege
ling te worden ontworpen die ook voorziet in een 
beroepsgang bij de bestuursrechter. Ipso facto geldt 
dit ook voor provincies en waterschappen. 

463 De georganiseerde criminaliteit kan alleen 
door hechtere samenwerking in de Europese Unie 
worden bestreden. Het Europese Actieplan ter be
strijding van de criminaliteit biedt mogelijkheden 
die Nederland moet benutten. Daarbij moet de na
druk vallen op democratische en justitiële waarbor
gen. Europol speelt daarbij een essentiële rol, maar 
wordt onvoldoende gecontroleerd. De positie van 
het Europees Parlement en het Europese Hof van 
Justitie ten aanzien van Europol moet versterkt 
worden. Bovendien zou een Europese magistraat of 
een commissie van justitiële autoriteiten toezicht 
moeten uitoefenen op Europo\. Het gaat te ver om 
Europol executieve bevoegdheden te geven. Justi
tiële samenwerking tussen de lidstaten dient ook 
verder verbeterd te worden met het oog op de be
strijding van de criminaliteit. 

• 105 
Uitbreiding van de 'justitiële keten' 
464 De dader van een delict moet zo snel mogelijk 
worden geconfronteerd met de gevolgen van zijn 
daden. 

465 De politie moet met enkele duizenden agen
ten en surveillanten worden uitgebreid. Deze die
nen vooral te worden ingezet om de belangrijkste 
knelpunten in werkdruk en beschikbaarheid weg te 
nemen, bijv. op het platteland. D66 is bereid hier
voor extra financiële middelen vrij te maken, even
als voor investeringen in de informatietechnologie 
van de politie. 

466 Uitbreiding met enkele duizenden agenten en 
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surveillanten op korte termijn, kan alleen waarge
maakt worden als surveillanten vanuit een - t.o.v. 
de huidige situatie iets verlengde - korte opleiding 
volledig bevoegd worden om verkeers- en alcohol
controles uit te voeren, waardoor agenten zich veel 
meer met dorps-, stads- en regio zaken kunnen be
zighouden. Daarnaast dienen stadswachten meer 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en mogelijk
heden te krijgen en dient bureauwerk in toenemen
de mate door kantoorpersoneel te geschieden. 

467 Versterking van de kwaliteit van de politie 
blijft de belangrijkste opdracht. Dat betekent ver
der werken aan integrale kleinschalige politiezorg 
als onderdeel van het veiligheidsbeleid op lokaal ni
veau. De zogenaamde gebiedsgebonden politiezorg 
dient verder te worden ontwikkeld. Er moeten 
meer vrouwen en allochtonen bij de politie komen 
werken. 

468 Het is onverstandig om zo kort na de invoe
ring van de Politiewet in 1993 de politie opnieuw 
grootscheeps te reorganiseren. Wel zal de regering 
meer greep moeten krijgen op de prioriteiten en de 
besteding van middelen van de politie. In de Politie
wet moeten meer centrale bevoegdheden worden 
opgenomen over de regionale korpsen. Tegelijk zal 
de zeggenschap van de gemeente over het plaatselij
ke politieonderdeel wettelijk moeten worden ver
sterkt. Ook zal de democratische controle op de po
litie moeten worden verbeterd. 

469 In de stadsprovincies wordt het bestuur over 
de politie gecontroleerd door een rechtstreekse 
volksvertegenwoordiging. In de andere politiere
gio's zal een commissie van gemeenteraadsleden uit 
de regio deze democratische controle moeten uitoe
fenen. 

470 Het Openbaar Ministerie dient verder te wor
den versterkt. De komende periode moet blijken of 
de ingezette reorganisatie van het Openbaar Minis
terie werkt. Forse uitbreiding van het aantal officie
ren van justitie en ondersteunend personeel is 
noodzakelijk. 

471 De minister van Binnenlandse Zaken is ver
antwoordelijk voor het beheer van de politie. De 
minister van Justitie is verantwoordelijk voor de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. 
Waar het beheer deze verantwoordelijkheid raakt, 
dient de minister van Binnenlandse Zaken met de 
minister van Justitie af te stemmen. 

472 Politiebegeleiding van grootschalige manifes-

366 

taties zoals betaald-voetbalwedstrijden en popcon
certen mag (voor een substantieel deel) worden 
doorberekend aan de organisatoren. Daartoe wordt 
een wettelijke regeling ontworpen. 

• 106 
Rechterlijke organisatie en toegang tot de recht
spraak 
473 De kracht van de Nederlandse rechtsstaat is 
gelegen in de kwaliteit van de onafhankelijke rech
ters. Om die rechters ook in de volgende eeuw toe 
te rusten op hun taak is ook hier uitbreiding van 
het aantal rechters en ondersteunend personeel no
dig. De organisatie van de rechterlijke macht dient 
gemoderniseerd te worden. Om de kwaliteit van de 
rechtspraak hoog te houden is een door de rechters 
op te zetten systeem van formele intercollegiale 
toetsing voor alleensprekende rechters onontbeer-
lijk. 

474 De rechtspraak moet ook laagdrempelig zijn 
en inzichtelijk en efficiënt georganiseerd. De rech
terlijke macht moet op de resultaten van die organi
satie worden aangesproken. Daartoe dient een 
Raad voor de Magistratuur te worden ingesteld. 
Deze Raad bereidt rechterlijke benoemingen voor 
(met uitzondering van de leden van de Hoge 
Raad), verdeelt de gelden over de verschillende 
rechterlijke colleges en toetst de besteding van de 
financiële middelen. De voorzitter van de Raad is 
onafhankelijk, de leden komen uit de rechterlijke 
macht en uit andere sectoren. 

475 Uitgangspunt bij de reorganisatie van de rech
terlijke macht is dat geschillenbeslechting en recht
spraak in eerste aanleg zo dicht mogelijk bij de bur
ger plaatsvinden. Bestuurlijke centralisatie van de 
eerstelijnsrechtspraak dient daarom gepaard te 
gaan met geografische deconcentratie binnen de ar
rondissementen. Bij zaken die een hoge mate van 
specialisatie eisen en weinig frequent voorkomen 
kan de eerstelijnsrechtspraak gebundeld worden in 
één of enkele arrondissementen. De mogelijkheid 
van constitutionele toetsing door iedere rechter, in 
hoogste instantie door de Hoge Raad, moet worden 
ingevoerd. 

476 Om elke schijn van belangenverstrengeling te 
vermijden dienen rechters en rechter-plaatsvervan
gers hun nevenfuncties aan te melden. Advocaten 
en officieren van justitie kunnen in hun eigen ar
rondissement niet als rechter-plaatsvervanger wer
ken. 

477 De Wet op de Rechtsbijstand moet geen on-
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nodige drempels opwerpen voor rechtzoekenden, 
die de rechtsbijstand niet of niet volledig kunnen 
betalen. Dienstverlening door een advocaat moet 
onder het lage BTW-tarief gebracht worden. Ieder
een moet gratis of tegen geringe kosten wet - en re
gelgeving kunnen raadplegen. 

• 107 
Het strafrecht als helder instrument 
478 Pas als alle andere middelen, zoals bestuurs
rechtelijke of civielrechtelijke maatregelen ontoerei
kend blijken wordt strafrecht als uiterste middel in
gesteld. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij het bela
gen van slachtoffers. Nu gebleken is dat belagers 
niet op andere manieren afdoende te stoppen zijn 
dient het belagen (stalking) van slachtoffers straf
baar gesteld te worden 

479 Het percentage opgehelderde misdrijven daalt 
al tientallen jaren. Van meer dan 80% in de vijfti
ger jaren tot 14% in 1996 en is daarmee het laagste 
van Europa. Voor een geloofwaardige rechtshand
having is dat onaanvaardbaar. Doelstelling van be
leid moet zijn het bedoelde percentage fors om
hoog te brengen. 

480 De sanctie moet zo snel mogelijk op de daad 
volgen. Dus is een vlotte strafvervolging, berechting 
en tenuitvoerlegging van de opgelegde straf nodig. 
Taak- en leerstraffen en elektronisch huisarrest heb
ben een voorkeur boven detentie. Toch blijft de ge
vangenisstraf noodzakelijk. Combinatie met andere 
strafsoorten en versterking van de rol van de Reclas
sering kan de terugkeer in de samenleving versoepe
len en recidive terugdringen. De reclassering heeft 
voor deze taken meer geld nodig. 

481 Ex-gedetineerden mogen niet achtergesteld 
worden op de arbeidsmarkt. Arbeidsparticipatie sti
mulerende maatregelen zoals die voor langdurig 
werklozen moeten daarom beter toegankelijk wor
den gemaakt voor ex-gedetineerden door het ruim
hartig toepassen van de toelatingsvoorwaarden. 
Ook afspraken met werkgevers vertegenwoordigd 
in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
moeten ertoe leiden, dat ex-gedetineerden daadwer
kelijk aan een baan geholpen worden. 

482 De mogelijkheden om gedetineerden in plaats 
van gevangenisstraf een psychiatrische behandeling 
te geven moeten worden uitgebreid. Volksgezond
heid en Justitie moeten daarbij samenwerken. D66 
wil de vroegere asielfunctie van de psychiatrische 
ziekenhuizen in ere herstellen om recidive te voor
komen. 
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483 Lange wachttijden in een huis van bewaring 
voor daders die een TBS-maatregel hebben gekre
gen zijn onaanvaardbaar. Patiënten, die een langja
rige TBS-behandeling hebben ondergaan zonder 
dat er van vooruitgang sprake is, dienen niet meer 
in een TBS-kliniek, maar elders intramuraal te wor
den verpleegd. De vrijgekomen plaatsen kunnen 
worden benut voor nieuwe TBS-patiënten. 

484 Heenzenden van verdachten of vervroegde 
vrijlating wegens gebrek aan cellen moet worden 
voorkomen. Het tast de geloofwaardigheid van het 
rechtssysteem aan. Indien noodzakelijk zullen er 
nieuwe cellen worden bijgebouwd. 

485 Het slachtoffer van een delict moet zoveel mo
gelijk zijn schade hersteld zien. Dit kan op grond 
van de wet Terwee, maar ook door dading. In het 
kader van het project Justitie in de wijk kunnen be
nadeelden en verdachten in de gelegenheid worden 
gesteld de gevolgen van een strafbaar feit recht te 
zetten en dit in een overeenkomst vast te leggen. 
Strafrechtelijke vervolging kan dan achterwege blij
ven. Voor de slachtofferhulp is meer geld nodig 

• 108 
Gedogen 
486 D66 onderkent dat de samenleving zo inge
wikkeld is geworden dat handhaving van wettelijke 
regels niet altijd meer mogelijk is. Omwille van de 
geloofwaardigheid van de democratische rechts
staat is dit echter niet aanvaardbaar. Een funda
mentele discussie over de vraag of in onze com
plexe samenleving regelgeving altijd het meest ge
schikte sturings- of beheersingsinstrument is, is 
daarom noodzakelijk. In afwachting van de uit
komst van die discussie is gedoogbeleid alleen toe
gestaan wanneer het aan expliciet door het bestuur 
gestelde normen voldoet. 

• 109 
Familierecht 
487 Het burgerlijk huwelijk dient opengesteld te 
worden voor mensen van gelijk geslacht. 

488 In de wet- en regelgeving moet het gezin wor
den gedefinieerd als een huishouden waar één of 
meerdere personen voor één of meerdere kinderen 
zorgen. 

489 Alleenstaanden noch paren van gelijk geslacht 
mogen van de mogelijkheid van adoptie worden 
uitgesloten. In het belang van het kind is een gron
dige beoordeling van adoptie door de rechter op 
zijn plaats. 
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490 Kinderen van gescheiden ouders hebben recht 
op omgang met beide ouders. Bij onoverkomelijke 
problemen tussen de gescheiden ouders dienen zo
danige faciliteiten aangeboden te worden dat die 
omgang in het belang van het kind op neutraal ter
rein en zo nodig onder toezicht plaats kan vinden. 

491 Bij de herziening van het erfrecht die de posi
tie van de langstlevende echtgenoot versterkt, dient 
tevens de legitieme portie voor kinderen op termijn 
te worden afgeschaft. In de samenleving van nu 
heeft een legitieme portie geen bestaansgrond meer. 
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• 110 
492 Europese integratie is begonnen als een po
ging om vrede en stabiliteit in Europa te waarbor
gen. De economie was het middel. Inmiddels 
wordt meer dan 70% van de Nederlandse export in 
Europa afgezet. Open grenzen en gelijkwaardige 
concurrentievoorwaarden binnen de Unie zijn 
voor Nederland dan ook van groot belang. Het 
vrije verkeer van goederen, mensen, diensten en 
kapitaal heeft ook in andere dan economische sec
toren geleid tot integratie. 

493 Steeds meer zaken worden op Europees ni
veau besloten. In het Verdrag van Maastricht zijn 
een aantal grote stappen gezet die nu pas hun uit
werking krijgen. D66 kiest voor de Europese Unie 
als kader voor het binnenlands en het buitenlands 
beleid. 

Herstel van vertrouwen in Europa 
494 De ontwikkeling van het Europese integratie
proces gaat voor een groot deel langs mensen heen. 
Dat uit zich in onzekerheid over de koers van het 
integratieproces en ergernis over de ondoorzichtig
heid van de Europese besluitvorming. Mensen zijn 
slecht ingelicht over het feit dat Europese samen
werking in dienst is van ons nationaal belang. De 
Europese integratie is gedoemd te verzwakken als 
het niet door de mensen wordt gedragen. Daarom 
staat de komende jaren in de Europese politiek van 
D66 het herstel van het vertrouwen in de Europese 
Unie voorop. Voor dit herstel van vertrouwen is 
een democratischer en slagvaardiger Unie noodza
kelijk. De uitgaven voor schadeloosstellingen en 
vergoedingen voor volksvertegenwoordigers moe
ten effectief en streng worden gecontroleerd. D66 
pleit tevens voor een Europees statuut voor de le
den van het Europees Parlement. 

495 D66 is voorstander van de komst van de Euro 
die voor veel burgers de meest concrete kennisma
king met Europa zal betekenen. De EMU biedt 
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nieuwe economische perspectieven en het succes er
van zal in de nabije toekomst het draagvlak voor 
verdere integratie bepalen. Heldere afspraken over 
prijsaanduidingen zijn gewenst. Het succes van de 
EMU zal worden afgemeten aan voortdurende 
prijsstabiliteit. Daarvoor zijn de onafhankelijkheid 
van de Europese Centrale Bank en budgetaire disci
pline van de deelnemende landen de belangrijkste 
voorwaarde. Voor het slagen van de EMU is een ef
fectief en gecoördineerd werkgelegenheidsbeleid 
evenzeer noodzakelijk. 

496 Vier jaar na de totstandkoming van de Inter
ne Markt blijkt dat deze voor Nederland gezorgd 
heeft voor meer groei en werkgelegenheid en lagere 
prijzen. Toch maakt een aantal structurele proble
men dat het potentieel van de Interne Markt onvol
doende wordt benut. Om dit te verhelpen moet het 
"Witboek Interne Markt" volledig worden uitge
voerd, moet de communautaire regelgeving goed 
worden geïmplementeerd en gehandhaafd en moet 
de Europese regelgeving beter en eenvoudiger wor
den. Het gaat hierbij om het vinden van de juiste 
balans tussen harmonisatie en beleidsconcurrentie 
en de inrichting van handhavingsinstrumenten. 
Het is verder van groot belang dat toetreding van 
nieuwe lidstaten tot de Interne Markt geen afbreuk 
doet aan het functioneren van de markt en de open
heid van de EU-markt ten opzichte van derde lan
den. Voorts is een doeltreffend voorlichtingsbeleid 
zowel op Europees als op landelijk niveau onmis
baar. 

497 Een sociaal Europa met een hoge graad van 
werkgelegenheid is met de Verdragen van Maas
tricht en Amsterdam een stapje dichterbij geko
men. Hervormingen blijven niettemin noodzake
lijk. Het Sociaal Handvest moet in minimumnor
men voorzien met betrekking tot beloning, arbeids
voorwaarden en ontslagbescherming. Voorkomen 
moet worden dat lidstaten elkaar beconcurreren op 
sociale gronden. Europese sociale minimumnor-
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men moeten nationale sociale stelsels versterken in 
plaats van verzwakken. Toch blijft het vergroten 
van de werkgelegenheid primair een taak van de lid
staten. 

498 Nederland moet zich inzetten voor aanscher
ping van het EU-milieubeleid en de integratie van 
het milieu in andere beleidsterreinen als landbouw 
en transport. Ook moet de Europese Unie zijn in
spanning om het milieu in Midden- en Oost-Euro
pa te verbeteren, opvoeren. 

499 Verdere democratisering is een essentiële 
voorwaarde om de burger dichter bij het Europese 
bestuur te brengen. Nederland mag niet instem
men met een verdere overdracht van bevoegdhe
den naar het Europees niveau totdat de democrati
sche controle gewaarborgd is. De mede-wetgevende 
bevoegdheden van het Europees Parlement moeten 
worden versterkt. In elk geval op alle terreinen 
waar de Raad van Ministers met meerderheid be
sluit, moet ook het Europees Parlement mede-wet
gevende bevoegdheden krijgen. Dit geldt dus ook 
voor de EU-begroting, inclusief de uitgaven voor 
het landbouwbeleid en de structuurfondsen. D66 
pleit ervoor de Commissievoorzitter door het EP te 
laten verkiezen en een individueel vertrouwensvo
tum, zodat leden van de Commissie individueel 
verantwoordelijk worden voor hun daden. Ook de 
openbaarheid van bestuur moet op Europees ni
veau krachtig worden doorgezet. Waar de Raad van 
Ministers als (mede)wetgever optreedt, is openbaar
heid vereist. 

500 Er zijn grote kostenbesparingen te behalen 
door het aantal werktalen binnen de instellingen 
van de Europese Unie te beperken tot Engels, Frans 
en Duits. Gekozen politici moeten in hun eigen taal 
kunnen spreken. Van belang is wel dat alle burgers 
toegang moeten hebben tot alle informatie over 
Uniebeleid in hun eigen taal. Voorts is van belang 
dat er voor de verhouding tussen de burgers en de 
instellingen en bestuursorganen van de EU algeme
ne beginselen van behoorlijk Europees bestuur wor
den ontwikkeld en vastgelegd. 

501 Het is aan de nationale parlementen om de 
nationale vertegenwoordiger in de Raad van Minis
ters te controleren. De controle op de Nederlandse 
bewindslieden wordt versterkt door de Nederland
se leden van het Europees Parlement spreekrecht te 
geven in de commissievergaderingen van de Twee
de Kamer over Europese aangelegenheden. Daar
naast moet de Tweede Kamer vaker leden van het 
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Europees Parlement en de Europese Commissie uit 
nodigen voor hoorzittingen in de Tweede Kamer. 

• 111 Integratie met behoud van culturele identiteit 
502 Europese integratie en overdracht van be
voegdheden aan Europa mag echter niet betekenen 
dat de sociaal-culturele diversiteit door Europese 
verplichtingen verloren gaat. Wat wij in Nederland 
van grote waarde achten voor onze sociaal-culture
le identiteit, moet worden behouden. 
Het gaat hierbij om zaken die te maken hebben 
met de manier waarop burgers hun culturele identi
teit beleven. 
Terreinen die te maken hebben met culturele iden
titeit: onderwijs, kunst, taal, mediabeleid en sociale 
vraagstukken als de opvang van drugsverslaafden 
en de inrichting van de gezondheidszorg, moeten 
hun zwaartepunt op nationaal niveau houden. 

• 112 
Uitbreiding van de EU 
503 De uitbreidingsonderhandelingen tussen de 
Europese Unie en de kandidaat-landen van Mid
den- en Oost-Europa en Cyprus moeten goed voor
bereid plaatsvinden. D66 kiest voor snelle toetre
ding waarbij de noodzakelijke institutionele, finan 
ciële en maatschappelijke voorwaarden worden ge
troffen. Een goed voorbereide uitbreiding is in het 
belang van allen. Een belangrijke voorwaarde voor 
de toetreding tot de EU vormt het respect voor en 
de naleving van de rechten van de mens, evenals de 
afschaffing van de doodstraf. 

• 113 
De plaats van Europa in de wereld 
504 Europa is in het verleden te vaak (on)zicht
baar geweest door interne verdeeldheid. Dit is ech
ter geen reden te kiezen voor afzijdigheid of een re
nationalisatie van het buitenlands beleid. Een ge
meenschappelijk buitenlands, ontwikkelings- en 
veiligheidsbeleid krijgt langzaam maar zeker vorm. 
De Europese Unie, als geheel van democratische, 
welvarende en sterke staten, kan een grote positieve 
rol spelen in de wereld. Streven naar stabiliteit in 
Europa vereist economische en politieke integratie 
met de landen in Midden- en Oost-Europa. Met de 
landen ten zuiden van de Middellandse Zee wordt 
groeiende samenwerking nagestreefd. 

505 De positie van vrouwen in Midden- en Oost
Europa verslechtert en hun deelname aan de poli
tiek neemt af. De positieverbetering van vrouwen 
dient een belangrijk onderdeel te zijn van samen
werkingsprojecten. 
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506 De Europese Unie zou moeten nastreven in 
de Veiligheidsraad van de VN met één stem te spre
ken en mee te beslissen. Zolang dat niet het geval is, 
steunt Nederland het streven van Duitsland ook 
een permanente zetel in de Veiligheidsraad te mo
gen bezetten. Dit laat onverlet dat D66 de gedachte 
ondersteunt dat ook Latijns-Amerika en Afrika een 
permanente zetel in de Veiligheidsraad moeten 
gaan bezetten en er voor Azië een tweede zetel 
wordt ingeruimd. 

507 De Westeuropese Unie (WEU) is de Europese 
defensie-organisatie. De taken van deze organisatie 
dienen te worden ondergebracht bij de Europese 
Unie. De Unie zal immers op het terrein van veilig
heid en defensie in toenemende mate haar eigen 
verantwoordelijkheid moeten nemen wil zij een fac
tor van gewicht zijn in de internationale politiek. 
Een Europees veiligheids- en defensiebeleid moet 
zich niet ontwikkelen tot een concurrent van de 
NAVO, maar als kader voor operaties waaraan de 
Noord-Amerikaanse NAVO-partners niet willen 
deelnemen. Een Europese defensiecapaciteit kan 
zich zo geleidelijk ontwikkelen. Wanneer die ont
wikkeling op gang komt, is een intensivering van 
de transatlantische consultaties een absolute voor
waarde. 

508 De Organisatie voor Veiligheid en Samenwer
king in Europa (OVSE) is gebaseerd op het begrip 
coöperatieve veiligheid; de veiligheid van de landen 
van de OVSE wordt als een gemeenschappelijk be
lang gezien en in geval van een dreigend conflict 
kan bemiddelend worden optreden. Coöperatieve 
veiligheid is naar binnen gericht en gaat uit van sa
menwerking en transparantie van handelen. Zo
lang de OVSE het enige pan-Europese platform is 
waar landen op voet van gelijkheid veiligheidscon
sultaties voeren blijft de organisatie van belang. 

509 Coöperatieve veiligheid creëert de ruimte om 
bij te dragen aan internationale humanitaire en vre
desoperaties. Nederland moet de ambitie hebben in 
principe aan vier internationale humanitaire en vre
desoperaties tegelijk deel te kunnen nemen. 

510 De externe veiligheid van Nederland wordt in 
de eerste plaats in de NAVO gegarandeerd. De 
NAVO heeft vanaf zijn oprichting een stabiliseren
de rol gespeeld in Europa. Gewapende conflicten 
werden voorkomen en de belangenverstrengeling 
van de lidstaten garandeerde tevens de onderlinge 
vrede. Na de uitbreiding zullen deze stabiliserende 
effecten ook in Midden-Europa optreden. Op de 
middellange termijn zou aan Oost-Europese lan-
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den als de Baltische staten het NAVO-lidmaatschap 
aangeboden moeten worden. Voorwaarde blijft na
tuurlijk dat nieuwe NAVO-lidstaten intern demo
cratisch zijn, minderheidsrechten respecteren en 
dat het militaire apparaat onder effectieve burgerlij
ke controle staat. 

511 Behalve door de militaire bijstandsgarantie 
zal de NAVO zich vooral kunnen bewijzen in vre
desoperaties, met name in het OVSE-gebied. Door 
ook niet-NAVO lidstaten bij de militaire vredesmis
sies te betrekken zal het model van gemeenschappe
lijke veiligheid in heel Europa verder vorm gegeven 
kunnen worden. Een toekomstig Russisch lidmaat
schap van de NAVO moet dan ook niet worden uit
gesloten. 
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• 114 
Mensenrechten 

XVII 

512 Het Nederlands mensenrechtenbeleid moet 
met behulp van alle nationale en internationale bi
laterale en multilaterale instrumenten worden ge
voerd. De effectiviteit bepaalt de keuze van het in
strument. Ter beschikking staan o.a. de Europese 
Unie, de Raad van Europa, de OVSE, de VN en de 
WTO. 
Het Nederlands mensenrechtenbeleid is het meest 
effectief in Europees verband. De Unie brengt lid
staten samen, die allen de universele rechten van de 
mens beschermen. Het gewicht van de EU is vele 
malen groter dan dat van Nederland alleen. Neder
land moet de EU stimuleren voort te gaan met het 
verlenen van hulp aan democratie in derde landen 
en de samenwerking met die landen afhankelijk 
maken van de vooruitgang daar inzake democratie 
en respect voor mensenrechten. Bij het beoordelen 
van de situatie in die landen moet de regering meer 
dan voorheen gebruik maken van informatie die af
komstig is van ongebonden mensenrechtenorgani
saties. Als de Europese Unie onvoldoende krachtig 
stelling neemt tegen schendingen van mensenrech
ten, moet Nederland het voortouw nemen bij het 
mobiliseren van de steun voor kritischer beleid bij 
voorkeur in samenwerking met gelijkgezinde lan
den. 

513 Universele rechten van de mens gelden altijd 
en overal. Deze rechten kunnen niet afhankelijk 
worden gemaakt van cultuurgebonden interpreta
ties die autoriteiten aan deze rechten geven. Neder
land moet opkomen voor de universaliteit van de 
mensenrechten maar zich daarbij inleven in de ge
dachtenwereld van degene die het daarop aan
spreekt. Beleid moet zijn gebaseerd op die universa
liteit van de mensenrechten en gebruik maken van 
de ontwikkelingsrelatie, economische relaties, cul
turele banden en - zo nodig - militaire of politione
le interventies in internationaal verband. In landen 
als Birma, Indonesië/Oost-Timor, China/Tibet, Ni-
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Buitenlands beleid 

geria en het Afrikaanse Grote Merengebied dient 
het bevorderen van het naleven van de mensenrech
ten krachtig door Nederland en de EU te worden 
nagestreefd. Geweldloos verzet tegen onderdruk
king van minderheden dient te worden onder
steund om radicalisering en escalatie te voorko
men. Stille diplomatie. geniet de voorkeur maar 
moet wel zichtbare resultaten opleveren om geloof
waardig te worden en te blijven. 

514 Als de terreur in een land tegen de eigen on
derdanen zo groot is dat langs deze kanalen geen 
vooruitgang kan worden geboekt en ook het NGO
circuit onvoldoende ontwikkeld is om het voor 
slachtoffers op te nemen, kan het zinnig zijn tot iso
latie van een dergelijk land over te gaan. De interna
tionale gemeenschap zal, om resultaat te kunnen 
boeken, wel eensgezind moeten zijn. Om effectief 
te zijn moet een economische boycot bij voorkeur 
ook uitgevoérd worden door de buurlanden van 
het desbetreffende land. 

515 De bescherming van de mensenrechten moe
ten volledig geïntegreerd zijn in het buitenlands be
leid. Dit betekent dat het nadrukkelijk meegeno
men moet worden bij alle beleidsafwegingen. Het is 
de taak van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
het mensenrechtenaspect aan de orde te stellen in 
het overleg met andere ministeries. 

516 Op de wereldmarkt doen zich mogelijkheden 
tot concurrentie voor die niet eerder zo scherp aan
wezig waren. Door de liberalisering van de handel 
komen arbeidsomstandigheden en milieunormen 
onder druk te staan. Kinderarbeid en slavenarbeid 
komen op grote schaal voor. Deze praktijken zijn 
in strijd met de mensenrechten en zullen dus on
derdeel moeten vormen van de diplomatieke dia
loog. Keurmerken kunnen de consument tot een 
normatief koopgedrag aanzetten en bedrijven sti
muleren zich te houden aan algemeen aanvaarde 
maatschappelijke normen. Inter~ationaal opereren-
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de bedrijven dienen zich te houden aan de alge
meen aanvaarde maatschappelijke normen zoals 
die zijn verwoord in hun eigen gedragscodes. De re
gering blijft in internationale fora en bij het interna
tionale bedrijfsleven aandringen op het invlechten 
en verzwaren van mensenrechtelijke normen, socia
le eisen en milieunormen. 

517 De mensenrechtensituatie in een land weegt 
zwaar mee bij lidmaatschapsaanvragen voor de 
Raad van Europa en de Europese Unie. De Raad 
van Europa heeft terecht gekozen voor het toelaten 
van landen waar de bescherming van de mensen
rechten nog te kort schiet, vanuit de gedachte dat 
op een lidstaat meer invloed kan worden uitgeoe
fend dan op een land dat wordt buitengesloten. 
Deze handelwijze is alleen te rechtvaardigen als ook 
werkelijk druk wordt uitgeoefend wanneer de nieu
we leden blijvend te kort schieten. Het opschorten 
van het lidmaatschap moet niet worden geschuwd 
als middel om deze landen onder druk te zetten. Er 
moet namelijk worden voorkomen dat een organi
satie als de Raad van Europa met dubbele mensen
rechtenstandaarden gaat werken. Daarnaast is een 
periodieke toetsing van de mensenrechtensituatie 
in alle lidstaten van de Raad van Europa gewenst. 

518 De Europese Unie kan deze benadering niet 
toepassen. Het moet aanstaande toetreders tot de 
Europese Unie duidelijk zijn dat op dit punt geen 
concessies kunnen worden gedaan. Een hechte poli
tieke Unie, met een hoge graad van integratie van 
ons economische, sociale en politieke leven, vereist 
dat universele rechten door alle lid-staten worden 
gedeeld. 

519 Een permanent internationaal hof voor straf
recht is belangrijk voor de handhaving van univer
sele mensenrechten. Dit op te richten hof moet be
schikken over een internationaal arrestatieteam 
om, onafhankelijk van plaatselijke commandanten 
van een VN- of andere multinationale politie- of 
vredesmacht, verdachten te kunnen arresteren. Ne
derland moet ernaar streven dit Hof in Den Haag 
geplaatst te krijgen. 

• 115 
Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden 
520 Minderheden en inheemse volkeren worden 
onevenredig vaak het slachtoffer van mensenrech
tenschendingen, zowel politieke als sociaal-econo
mische. Nederland kan bijdragen aan verbetering 
van hun sociaal-economische omstandigheden 
door daar in het ontwikkelingssamenwerkingsbe
leid specifieke aandacht aan te geven. Een funda-
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mentelere aanpak vereist echter dat de collectieve 
rechten van minderheden hoger op de politieke 
agenda komen. 

521 Op het vlak van de preventieve diplomatie is 
het ambt/het Bureau van de Hoge Commissaris 
voor Nationale Minderheden van de OVSE een ef
fectief instrument gebleken. D66 wil dat het werk
gebied van de Hoge Commissaris voor Nationale 
Minderheden niet beperkt blijft tot Midden- en 
Oost-Europa. Nederland moet er in de OVSE op 
aandringen dat alle landen, ook die in West-Euro
pa, open staan voor zijn adviezen over minderhe
den op hun grondgebied. 

522 De VN moet een Hoge Commissaris voor 
Minderheden en Inheemse Volkeren aanstellen. 
Het werkterrein van deze Hoge Commissaris ligt 
vooral buiten Europa, aangezien de OVSE- Hoge 
Commissaris voor de Minderheden zich al in Euro
pa bezighoudt. 

• 116 
Herijking 
523 De herijking van het buitenlands beleid heeft 
een nieuw evenwicht gebracht tussen immateriële 
doelen van buitenlands beleid en economische be
langen van ons land. Beleidsterreinen die van ouds
her als gescheiden werden beschouwd, zoals han
del, internationale samenwerking en veiligheidsbe
leid, worden nu in samenhang gezien. Op de Ne
derlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in 
het buitenland worden de handelsafdelingen ver
sterkt. Synergie wordt nagestreefd in de bevorde
ring van export van goederen en van Nederlandse 
cultuuruitingen. 

524 Effectief beleid voor ontwikkelingssamenwer
king is het meest gebaat bij een kwalitatief goed be
leid waarvoor voldoende middelen worden uitge
trokken. Onduidelijke structuren op regeringsni
veau werken alleen maar averechts. De eindverant
woordelijkheid van de minister van Buitenlandse 
Zaken voor al het buitenlands beleid wordt zo ver
duidelijkt. 

• 117 
Ontwikkelingssamenwerking 
525 Ontwikkelingssamenwerking dient drie doe
len: bestrijding van armoede, het bereiken van 
duurzame ontwikkeling en het stimuleren van de
mocratisering. Dit zijn juist voor vrouwen in ont
wikkelingslanden vanwege hun vaak ondergeschik
te positie, extra belangrijke uitgangspunten. Bij het 
aangaan van ontwikkelingssamenwerking dient er 
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op te worden toegezien dat deze afstemming wel 
plaatsvindt. Op deze wijze kan de positie van vrou
wen versterkt worden. 

526 Ontwikkelingssamenwerking richt zich op het 
helpen creëren van een economische basis, maar 
ook op versterking van de mogelijkheden van men
sen hun eigen leefomgeving vorm te geven en aan 
besluitvorming deel te nemen. Binnen de hoofd
doelstelling van structurele armoedebestrijding vor
men de internationaal afgesproken doelstellingen 
op het terrein van het internationale milieubeleid 
en bevolkingspolitiek richtlijnen voor het Neder
landse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Dit 
geldt met name ook voor de ontwikkelingssamen
werking die via multilaterale kanalen als de Wereld
bank en de EU verloopt. 

527 Om het draagvlak voor ontwikkelingssamen
werking te behouden is het van groot belang dat de 
hulp die Nederland geeft effectief wordt besteed. 
Nederland zou zich niet moeten beperken tot het 
geven van noodhulp. Integendeel: de hulpverlening 
moet voortgezet worden, maar er moet wel gewerkt 
worden met concreet toetsbare resultaten en er 
moeten meer dan voorheen conclusies verbonden 
worden aan de resultaten. 

528 Wat nodig is, is een nieuwe blik op ontwikke
lingssamenwerking. Beleid is te lang beheerst door 
Westerse deskundigen. De ontwikkelingssamenwer
king is in toenemende mate overwoekerd door bu
reaucratisch jargon. De discussie over ontwikke
lingssamenwerking is uitgewaaierd over doelstellin
gen, thema's, speerpunten, criteria, toetsen. Dat is 
jammer, omdat zo het zicht op de werkelijke be
hoeften van de mensen in de ontwikkelingslanden 
wordt belemmerd. Bovendien blijken er maar wei
nig projecten te zijn die aan alle vereisten voldoen, 
waardoor beleidsmakers zichzelf in de weg lijken te 
zitten. 

529 Samenwerkingsrelaties waarbij het Nederland
se bedrijfsleven is betrokken blijken vaak succesvol. 
Het feit dat er een wederzijds belang in het spel is, 
lijkt daaraan bij te dragen. De tegenstelling tussen 
hulp en eigenbelang, die zo lang een stempel heeft 
gedrukt op het debat over ontwikkelingssamenwer
king, blijkt in veel situaties niet op te gaan. Ook de 
tegenstelling tussen gebonden en ongebonden hulp 
is een schijntegenstelling gebleken. Nederland moet 
er echter wel voor waken dat gebonden hulp niet 
verwatert tot verkapte subsidie aan het bedrijfsle
ven of tot een veel te hoge prijs voor het geleverde 
product. Bedrijven die zelf ook gaan investeren in 

374 

een ontwikkelingsland komen met prioriteit in aan
merking voor een gebonden hulpproject of Neder
lands subsidiegeld voor ontwikkelingssamenwer
kingsprojecten. 

530 Het bedrijfsleven wordt aangemoedigd te stre
ven naar meer economische activiteit in de Derde 
Wereld. Dat moet juist ook gebeuren in Afrika, 
waar samenwerking en integratie met Westerse be
drijven voor de broodnodige inbreng van kennis en 
kapitaal kunnen zorgen. Een concrete activiteit 
waaraan nog veel meer aandacht moet worden be
steed is de overdracht van geavanceerde, mens- en 
milieuvriendelijke technologie aan met name het 
midden- en kleinbedrijf in landen met economi
sche perspectieven. D66 wil in het bijzonder inspe
len op de vraag naar telecommunicatievoorzienin
gen in ontwikkelingslanden, zodat geen nieuwe ach
terstand ontstaat. 

531 D66 blijft pleiten voor een verdere opening 
van onze markten voor de produkten uit de minder 
ontwikkelde landen. Handel en duurzame econo
mische ontwikkeling zijn onmisbaar voor de oplos
sing van de bestaande problemen in deze landen. 

532 Alleen een dergelijke vernieuwing van de ont
wikkelings-samenwerking kan het draagvlak voor 
het huidige uitgavenniveau van 0,8% van het BNP, 
dat een voortvloeisel is van verscheidene internatio
nale afspraken, in stand houden. 

Sch uldenkwijtschelding 
533 Nederland zet zijn beleid gericht op schul
denkwijtschelding voort. Voorrang wordt gegeven 
aan landen die vooruitgang boeken ten aanzien van 
het respecteren van de mensenrechten, waar demo
cratie een kans krijgt en waar het gebruik van de 
staatsfinanciën doorzichtig wordt gemaakt. Landen 
die na jaren van roofbouw en wanbeheer democra
tisch worden moeten niet in hun ontwikkeling ge
hinderd worden door de schuld van de verjaagde 
dictator. 

• 118 
Beleidsuitvoering 
534 De bilaterale hulp concentreert zich in sterke
re mate dan voorheen op het Afrikaanse continent 
en binnen Afrika bij voorkeur op een beperkt aan
tal landen. 

535 Bij de landenkeuze speelt het criterium van 
goed bestuur uiteraard een belangrijke rol. Concen
tratie heeft als voordeel dat er in Nederland een 
grotere expertise kan worden op~ebouwd over de 
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betrokken landen. Concentratie sluit een ontwikke
lingssamenwerkingsrelatie met niet-Afrikaanse lan
den echter niet helemaal uit. In Latijns-Amerika en 
Azië moet een aangepast beleid worden gevoerd, 
dat de zwakkeren daar helpt, democratie stimuleert 
en onze bedrijven in staat stelt de economische kan
sen te benutten. 

536 Ontwikkelingssamenwerking is immers ook 
een instrument van buitenlands beleid, dat steeds 
in samenhang moet worden gezien met ander as
pecten (politiek, economisch, cultureel) van de rela
tie van Nederland tot dat land. Ontwikkelingssa
menwerking kan bijdragen tot een positieve relatie 
met een land, een relatie die het op zijn beurt bij
voorbeeld weer gemakkelijker maakt om de men
senrechtensituatie bespreekbaar te maken en in
vloed uit te oefenen op verbetering van de positie 
van vrouwen. 

537 D66 is voorstander van een ruimhartige uit
voering van het handels- en samenwerkingsac
coord met Zuid-Afrika. 

538 Aan regeringen van ontwikkelingslanden 
waarmee Nederland een ontwikkelingsrelatie heeft, 
wordt alleen begrotingssteun gegeven als vastge
steld kan worden dat die gebruikt wordt voor ar
moedebestrijding, in het bijzonder door verster
king van onderwijs en gezondheidszorg. Zorgvul
dig zal worden nagegaan of mensen die in armoede 
leven profijt trekken van die steun. 

Suriname 
539 Nederland blijft in zijn relatie tot Suriname 
prioriteit geven aan de tot standkoming van een 
volwaardige democratie, een rechtsstaat en een 
goed openbaar bestuur. 

• 119 
Midden-Oosten 
540 De vredesonderhandelingen in het Midden
Oosten moeten energiek worden voortgezet op ba
sis van het beginsel van "land voor vrede". Bereikte 
overeenkomsten moeten te goeder trouw worden 
uitgevoerd. Alle partijen moeten zich onthouden 
van het stellen van voldongen feiten die onrechtma
tig zijn of op gespannen voet staan met de geest van 
het vredesproces. Essentieel is onmiddellijke beëin
diging van nederzettingsactiviteiten door Israël en 
van terreur uit Arabische kring. De uiteindelijke op
lossing moet door beide partijen tot stand worden 
gebracht. Daarbij mag niet op voorhand de moge
lijkheid uitgesloten zijn van een eigen staat voor de 
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Palestijnen met Jeruzalem als ongedeelde hoofd
stad van beide landen. 

• 120 
Niet-Gouvernementele Organisaties (NGOs) 
541 Het bevorderen van democratisering zal veel
al door middel van niet-gouvernementele organisa
ties plaatsvinden. Het versterken van vrije media, 
van de rechtsstaat, van politiek pluralisme en van 
transparant bestuur zijn alle aspecten van deze 
hoofddoelstelling. De rol van maatschappelijke or
ganisaties in het buitenlandse beleid is van belang 
voor de kwaliteit en de continuïteit van het maat
schappelijk draagvlak. Op het terrein van de ont
wikkelingssamenwerking spelen de Nederlandse 
NGOs van oudsher een belangrijke rol bij de steun 
aan maatschappelijke initiatieven in de ontwikke
lingslanden. Deze rol is bij de gewenste opbouw 
van een maatschappelijk middenveld cruciaal en 
zal daarom ook de komende jaren moeten kunnen 
rekenen op voldoende steun uit het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking. 

• 121 
Internationaal bevolkings- en milieubeleid 
542 Nederland dient zich te houden aan interna
tionale afspraken met betrekking tot het bevol
kingsbeleid, het sociaal beleid en het internationale 
milieubeleid. De groei van de wereldbevolking 
vormt immers een van de grootste bedreigingen 
voor de bestrijding van armoede in de wereld en, 
omgekeerd, de armoede voor de gezinsplanning. 
Gezinsplanning en geboorteregeling in samenhang 
met armoedebestrijding verdienen daarom veel 
meer nadruk dan thans het geval is. In de Neder
landse begroting voor ontwikkelings-samenwer
king moet daarom worden voldaan aan de conclu
sie van de Wereldbevolkingsconferentie van Caïro 
(1994) dat 4% besteed moet worden aan ge
zinsplanning, bevolkings-onderzoek, zorg voor 
moeder en kind en aan bestrijding van sexueel over
draagbare ziekten. De uitkomst van de Sociale Top 
van Kopenhagen (20/20 doelstelling) moet blijvend 
in het beleid worden opgenomen. 

543 D66 zal zich tevens sterk maken voor de reali
satie van het mede door Nederland ondertekende 
beginsel 7 van de Milieuverklaring van Rio de Janei
ro (I 992) waarin de ontwikkelde landen de extra 
verantwoordelijkheid erkennen die zij dragen in 
het internationale streven naar duurzame ontwik
keling gezien de druk die hun samenlevingen leg
gen op het mondiale milieu en gezien de technolo
gieën en financiële middelen waarover zij beschik
ken. Tevens zal D66 zich sterk maken voor een 
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substantiële financiële bijdrage van Nederland aan 
het behoud van de mondiale biodiversiteit, waaron
der de in het Programma Internationaal Natuurbe
heer genoemde doelstellingen op het gebied van na
tuurbehoud in Midden- en Oost-Europa, wetlands
beheer en het beheer van tropische regenwouden. 
Actieve milieudiplomatie blijft noodzakelijk. Zo zal 
onder meer gestreefd worden naar een daadkrach
tig verdrag over persistente organische vervuilende 
stoffen. 

• 122 
Internationaal onderwijs 
544 De wetenschappelijke infrastructuur in Neder
land moet meer worden ingezet voor zaken die van 
speciaal belang zijn voor ontwikkelingslanden. Ne
derland zou de aanwezige kennis veel meer moeten 
uitbuiten. Het Internationaal Onderwijs is al ruim 
veertig jaar gespecialiseerd in het aanbieden van 
hoogwaardig engelstalig onderwijs aan buitenland
se studenten en dient daarom actief te worden inge
schakeld bij het kennisexport beleid van de Neder
landse regering. De Nederlandse overheid dient 
zich in te spannen om deze buitenlandse afgestu
deerden bij Nederlandse universiteiten en institu
ten, die in meer dan 100 landen worden aangetrof
fen, in een netwerk te bundelen om zo de economi
sche, politieke, culturele en handelsbetrekkingen 
vorm te geven. De zelfstandige positie van het Inter
nationaal Onderwijs moet worden gehandhaafd en 
versterkt en het aantal internationale beurzen in 
het kader van het Nederlandse Fellowship Program
ma moet worden uitgebreid. 

• 123 
Buitenlands cultureel beleid 
545 Nederland dient een actief buitenlands cultu
reel beleid op te zetten, zoveel mogelijk in samen
werking met Vlaanderen. In meer landen dienen 
hiervoor Nederlandse culturele centra opgezet te 
worden, naar het voorbeeld van de Alliance Fran
caise ofhet Duitse Goethe-Instituut. Een Neder
lands Huis in Brussel waar de Nederlandstalige cul
tuur aan Europa gepresenteerd wordt, is in dit ka
der een eerste stap. Daarnaast zal Nederland steun 
verlenen aan Nederlands taalonderwijs in landen 
waarin daarom wordt gevraagd, zoals Nieuw-Zee
land. 

• 124 
Meer armslag voor de Verenigde Naties 
546 De rol van de Verenigde Naties is de laatste 
tien jaar ingrijpend veranderd en versterkt. In toe
nemende mate wordt een beroep op de VN gedaan 
om te interveniëren in regionale conflicten en bur-
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geroorlogen. Met name in situaties van relatieflage 
gewelddadigheid zal de VN een rol kunnen spelen, 
ook door versterking van instrumenten op het ge
bied van het voorkomen van conflicten, het signale
ren van mensenrechtenschendingen en het bevor
deren van ontwikkeling en goed bestuur. De veel
heid van taken onder meer op dit terrein, de na het 
einde van de Koude Oorlog toegenomen kansen 
voor de VN om een politieke rol van betekenis te 
spelen, het onbevredigende functioneren van het se
cretariaat en de te grote aantallen intergouverne
mentele structuren maken een hervorming van de 
VN dringend en dwingend noodzakelijk. De VS zul
len over de gehele linie (inclusief de betaling van 
hun schuld) intensief bij deze hervorming moeten 
worden betrokken. 

547 Het besluitvormingsproces binnen de Vere
nigde Naties moet soepeler verlopen om sneller en 
adequater te kunnen reageren. Het lange termijn 
streven moet gericht zijn op de invoering van een 
kiesgroepsysteem. Continenten vullen elk een be
paald aantal zetels, afhankelijk van de bevolkings
grootte en de economische macht. Voor de Europe
se Unie betekent dit dat zij een aantal zetels zal be
zetten. Het systeem van permanente zetels in de 
Veiligheidsraad komt hiermee automatisch te ver
vallen. Om de besluitvorming binnen de V-raad in
zichtelijker te maken en de belangenafweging grijp
baarder en helderder, wordt voorts het vetorecht af
geschaft. Met militaire interventies dient een twee
derde meerderheid in te stemmen; alle andere be
slissingen worden genomen met een gewone meer
derheid. 

548 De organisaties die binnen de VN actief zijn 
op het gebied van mensenrechten moeten samen 
werken. Door het werk van de antidiscriminatie
commissie, de mensenrechtencommissie en de anti
foltercommissie te integreren wordt een hogere ef
fectiviteit bereikt. 

549 De resultaten van alle VN-Wereldconferenties 
moeten regelmatig geëvalueerd worden. Indien uit 
deze evaluatie blijkt dat er onvoldoende resultaten 
bereikt zijn, moet een andere vorm gevonden wor
den om wereldwijde problemen aan te pakken. 

550 Om de operationele activiteiten van de VN 
minder afhankelijk te maken van de contributies 
van lidstaten kan bijvoorbeeld een mondiale belas
ting op internationale vliegtickets worden geheven. 
Op deze wijze dragen de rijkste landen (en binnen 
die landen de rijkste burgers en bedrijven) het 
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meeste bij aan het behoud van de financiële arm
slag voor VN -operaties. 

551 Om de inzet van de VN bij vredesoperaties te 
vergemakkelijken moet gestreefd worden naar de 
oprichting van een VN "rapid deployment brigade" 
die rechtstreeks onder de secretaris-generaal valt. 
Omdat het besluit over de inzet van deze brigade is 
voorbehouden aan de VN, en niet aan de nationale 
staten, kan de internationale gemeenschap snel op
treden zonder dat er sprake is van een inperking 
van de beleidsvrijheid van lidstaten. De brigade zou 
uitgerust moeten worden om op zeer korte termijn 
bij een conflict te zijn. De brigade wordt geleidelijk 
teruggetrokken naarmate een meer langdurige ope
ratie haar taken overneemt. 

552 Voordat de inzet van militairen aan de orde 
is, staat ons echter een groot scala aan internatio
naal-politieke instrumenten voor conflictpreventie 
ter beschikking. Enerzijds omvat dat de klassieke di
plomatie, anderzijds omvat het nieuwe instrumen
ten als langdurige waarnemersmissies, mechanis
men om toezicht te houden op het nakomen van 
internationale verplichtingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, ver
kiezingswaarneming en de inzet van hoge diploma
ten met het mandaat om een specifiek probleem te 
onderzoeken. De Hoge Commissaris voor Nationa
le Minderheden van de OVSE is een voorbeeld van 
dat laatste. Omdat het voorkomen van conflicten 
altijd voor de direct betrokkenen beter en boven
dien goedkoper is .dan conflictbeheersing met mili
taire middelen zou de ontwikkeling en de inzet van 
bovengenoemde civiele instrumenten nog meer 
aandacht moeten krijgen. In een herijkt buiten
lands beleid past dan ook een heldere visie op de 
plaats van conflictpreventie, op de Nederlandse in
breng in organisaties die zich in het bijzonder rich
ten op conflictpreventie, zoals de OVSE en de Raad 
van Europa, en op de Nederlandse inzet in civiele 
missies ten behoeve van conflictpreventie. 

• 125 
Internationale rechtsorde 
553 Globalisering vraagt om een versterking van 
de internationale rechtsorde waarbij vooral organi
saties moeten worden versterkt die regels kunnen 
afdwingen door middel van sancties of financie
ring. Fricties in de internationale economie ont
staan eerder door een afwezigheid van regels dan 
een overvloed van regels. Waar het om het regelen 
van internationale handel gaat, is de World Trade 
Organisation (WTO) de juiste organisatie. Het ver
sterken van de werking van de WTO en de moge-
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lijkheid voor bedrijven om een klacht bij de WTO 
in te dienen moet daarom bevorderd worden. Er 
bestaat een internationaal juridisch vacuüm op het 
gebied van productieomstandigheden en milieu. 
Wat het milieu aangaat bestaan er in beperkte mate 
internationale convenanten maar de enige afdwing
bare regels hebben betrekking op veiligheid en ge
zondheid van producten. Waar het gaat om pro
ductieomstandigheden maar ook om andere vor
men van milieubelasting gelden nauwelijks regels. 
Nederland dient zich dan ook sterk te maken voor 
een grotere doorwerking van de besluitvorming 
van milieu- en ontwikkelingsorganisaties van de 
VN en de reeds bestaande milieuverdragen en so
ciale normen in het beleid van de Wereldhandelsor
ganisatie. 

554 Het versterken van het institutioneel kader is 
geboden op het terrein van arbeidsomstandighe
den. De bevoegdheden van de International Labour 
Organisation (ILO) om toe te zien op de naleving 
van conventies moet worden uitgebreid. 

Buitenlandse handel 
555 Internationale handel en investeringen dra
gen sterk bij aan de economische welvaart, zeker 
voor een open economie als die van Nederland. 
Een goed multilateraal kader voor internationale 
handel is hiervoor vereist. In het kader van de 
WTO moet worden gestreefd naar een verdere ver
laging van de importheffingen en andere handelsbe
lemmerende regelingen. Het is verder van groot be
lang dat ook kleinere bedrijven meer gaan exporte
ren, met name naar nabij gelegen markten. Een toe
gesneden overheidsinstrumentarium moet ervoor 
zorgen dat deze bedrijven de drempel van het inter
nationaal zaken doen eerder en op een bedrijfsma
tig verantwoorde wijze kunnen nemen. Daarbij zul
len effectieve incentives worden ontwikkeld en 
waar nodig bijgesteld om ervoor te zorgen dat bui
tenlandse investeringen vanuit Nederland bijdra
gen aan sociaal en ecologisch duurzame ontwikke
ling in andere landen. 

• 126 
Naar veiligheid gebaseerd op samenwerking 
556 Het tijdperk van de Koude Oorlog, waarin 
collectieve verdediging van het NA VO-grondge
bied de basis van ons veiligheidsbeleid was, ligt in
middels bijna tien jaar achter ons. Het wederzijds 
wantrouwen tussen West en Oost-Europa heeft 
plaatsgemaakt voor samenwerking. Vrede en veilig
heid op het Europese continent zijn een gezamenlij
ke verantwoordelijkheid voor alle landen in Euro-
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pa. Potentiële conflictsituaties op en rond Europa 
zijn een gedeelde zorg van allen. We noemen dit 
coöperatieve veiligheid. Nederland zou binnen de 
NAVO moeten pleiten voor minder terughoudend
heid inzake de rol die de NAVO zou kunnen spelen 
bij vredesoperaties buiten het verdragsgebied. 

557 Deze nieuwe situatie heeft het mogelijk ge
maakt om naast de traditionele hoofdtaak van de 
Nederlandse krijgsmacht een tweede hoofdtaak te 
onderscheiden, namelijk deel te nemen aan interna
tionale humanitaire en vredesoperaties. Deze dra
gen bij aan de veiligheid en stabiliteit in onze direc
te omgeving en/of aan het herstel van de internatio
nale rechtsorde. Wat betreft deze tweede hoofdtaak 
wil D66 het ambitieniveau van de Prioriteitennota 
handhaven. 

• 127 
Een moderne krijgsmacht: flexibel en internatio
naal 
558 De veranderde veiligheidssituatie vereist flexi
bilisering van de krijgsmacht. Dat betekent dat indi
viduele eenheden en onderdelen hier snel uitgelicht 
moeten kunnen worden. Internationalisering van 
de krijgsmacht blijft een belangrijke doelstelling, 
maar dit mag niet ten koste gaan van snelle besluit
vorming over inzet van Nederlandse eenheden in 
internationale vredesoperaties. Onderdelen die deel 
uitmaken van het Nederlands-Duitse legerkorps 
moeten geregeld kunnen oefenen en samenwerken 
met landen die veelvuldig deelnemen aan interna
tionale vredesoperaties. Na de uitbreiding van de 
NAVO kan verbreding van het Nederlands-Duitse 
legerkorps met legeronderdelen uit de nieuwe lid
staten plaatsvinden. 

559 D66 vraagt aandacht voor een beleid gericht 
op het bieden van gelijke kansen aan vrouwen en 
minderheden in het leger (tot in de hoogste ran
gen). Een actief wervings- en selectiebeleid moet 
hieraan bijdragen. 

560 Om internationale vredestaken naar behoren 
te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat de Ne
derlandse krijgsmacht beschikt over hoogwaardig 
materieel en adequaat opgeleide manschappen. 
Daarom dienen de Beroeps Bepaalde Tijd-contrac
ten te worden verlengd tot minimaal vijf jaar. D66 
is voorstander van een geleidelijke ontwikkeling 
naar een werkelijk beroepsleger, waarin personeel 
dat aanvankelijk wordt aangenomen om de solda
ten- en korporaalsfuncties te vervullen, later met 
aanvullende opleidingen de kans krijgt door te 
groeien naar de onderofficiersfuncties. Voor dege-
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nen waarvoor er geen loopbaanmogelijkheden 
meer zijn, moeten er aanvullende opleidingen en 
premies geboden worden om elders een tweede car
rière te starten. 

• 128 
Wapenbeheersing en non-proliferatie 
561 Nederland moet binnen de beperkte mogelijk
heden die het daartoe in internationaal verband 
heeft, zijn uiterste best doen te pleiten voor een 
mondiale vermindering van de wapenproductie en 
het strikter aan banden leggen van wapenhandel. 
Hieronder valt ook het verkopen van 'overtollig' 
Nederlands militair materieel. Het verlenen van ex
portvergunningen aan de Nederlandse wapenindus
trie moet transparant zijn en streng aan de politie
ke criteria worden getoetst. Ook de illegale door
voer van wapens via Nederlandse (lucht)havens 
moet effectiever worden bestreden. 

562 Nederland zal actief uitvoering geven aan het 
Ottawa-verdrag tegen antipersonenmijnen. Aanvul
lend zal Nederland geld uittrekken voor het ontmij
nen van gebieden als Bosnië, waar nog steeds vele 
miljoenen mijnen op slachtoffers liggen te wachten. 
Nederland zal de internationale ontmijnings- en 
ontmijningsresearch inspanning bevorderen. 

563 Nederland bevordert de universaliteit van ve
rifieerbare verbodsbepalingen over nucleaire, che
mische en biologische wapens. In Europa worden 
lagere plafonds op militair personeel en materieel 
nagestreefd. 
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Uitgangspunten 
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564 Belastingen worden geheven om de uitgaven 
van de overheid te dekken. Naast deze klassieke 
functie dient de fiscaliteit in toenemende mate te 
worden ontwikkeld tot een effectiefbeleidsinstru
ment op het terrein van de inkomenspolitiek, de 
werkgelegenheid, het milieu en de economische or
dening. 

565 D66 is van mening dat de belastingwetgeving 
neutraal dient te staan tegenover huishoud- en sa
menlevingsvormen. Maatschappelijke ontwikkelin
gen en gelijke behandeling van verschillende leef
vormen pleiten voor een stelsel met individuele hef
fing als uitgangspunt. Wel wil D66 rekening hou
den met kinderen als draagkracht verminderende 
factor. D66 wil dan ook ruimere fiscale aftrekbaar
heid van kinderopvang voor ouders en werkgevers. 

566 Het is de hoogste tijd voor een ingrijpende 
herziening van het huidige belastingstelsel, omdat 
dit stelsel onvoldoende rekening houdt met de ont
wikkelingen die zich nu en in de toekomst in een 
hoog tempo zullen voltrekken. Genoemd kunnen 
worden de Europese eenwording, de verdere inter
nationalisering, de technologische ontwikkeling, de 
vergrijzing, de duurzame economie, het calcule
rend gedrag van de burger, de verzelfstandiging en 
individualisering en de wens arbeid en zorg te kun
nen combineren. 

567 Bij de herziening van het belastingstelsel is 
een van de randvoorwaarden dat, mede door aan
vullende lastenverlichting, zo min mogelijk mensen 
er in inkomen op achteruit mag gaan en de inko
mensverschillen niet verder mogen worden ver
groot. 
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Middelen en bestedingen 

• 130 
Naar een nieuw stelsel 
De hoofdlijnen van het nieuwe belastingstelsel, dat 
in de komende periode zal moeten worden uitge
werkt en ingevoerd ziet er volgens D66 als volgt uit: 

Verandering 
568 Bij de inkomstenbelasting gaat het om een 
verandering van het huidige synthetische stelsel 
naar een analytisch stelsel, waarbij inkomensbe
standdelen tegen een eigen tarief kunnen worden 
belast. Daarmee worden de mogelijkheden voor het 
beleid om gewenst gedrag te stimuleren (laag ta
rief) en ongewenst gedrag te bestraffen (hoog ta
rief) verder vergroot. 

Vereenvoudiging 
569 De toepassing van de belastingwetten moet 
eenvoudiger en doorzichtiger. Er zijn nog steeds te 
veel burgers en bedrijven die moeite hebben met 
het invullen van de belastingformulieren. Ook zal 
getracht moeten worden voor meer mensen hun 
voorheffing in de inkomstenbelasting als eindhef
fing te beschouwen. Een volledige integratie van de 
belasting- en premieheffing betekent eveneens een 
grote vereenvoudiging. Voorts zorgt inning van de 
premies werknemersverzekeringen door de belas
tingdienst voor aanzienlijke efficiency voordelen. 

Verbreding 
570 Er is een continue ontwikkeling in de richting 
van een verdere versmalling van de grondslag voor 
het heffen van belastingen. Iedere belastingfaciliteit 
betekent bijna automatisch een aantasting van de 
grondslag. Om dan de opbrengst van de belastin
gen op peil te houden worden de tarieven opgedre
ven. De kern van de belastingherziening is dat dit 
proces wordt doorbroken. 
Verbreding van de grondslag betekent concreet het 
schrappen van aftrekposten. De compensatie hier
voor ontstaat door het verlagen van de tarieven. De 
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belastingvrije sommen zullen in dit proces zeker 
moeten worden betrokken. De aftrek van hypo
theekrente voor de eigen woning blijft in dit ver
band buiten beschouwing, aangezien het daarbij in 
de regel gaat om langlopende verplichtingen met 
een belangrijke relatie met de eigen oudedagsvoor
ziening. De hypotheekrenteaftrek voor de tweede 
woning komt te vervallen. 

Verzelfstandiging 
571 Om ernst te maken met de intenties op het 
punt van de bevordering van de (mogelijkheid van) 
economische zelfstandigheid en de combinatie van 
arbeid en zorg dient in de fiscaliteit een zo groot 
mogelijke mate van individualisering gestalte te 
krijgen. Dit geldt ook voor de lokale heffingen. 

• 131 
Verlaging 
572 De tarieven van de loon- en inkomstenbelas
ting zijn vergeleken met de meeste Europese landen 
te hoog. Dit geldt met name voor het toptarief. Een 
heffingspercentage van meer dan 50% is demotive
rend en zet aan tot ontduiking. Door het schrappen 
van aftrekposten en door aanvullende ruimte voor 
lastenverlichting ontstaan er mogelijkheden voor 
tariefsverlaging. Draagkracht dient uitgangspunt te 
blijven bij de inkomstenbelasting. D66 kiest daar
om voor het handhaven van een drieschijventarief 
met als indicatieve niveaus 25, 40 en 50%. 

573 De belastingverlaging zal ook vorm moeten 
krijgen in een afschaffing van de kapitaalsbelasting, 
de overdrachtsbelasting, de vermogensbelasting en 
het beperken van de dubbele heffing bij de vennoot
schapsbelasting en de dividendbelasting. Tegenover 
het afschaffen van de vermogensbelasting, zal een 
vorm van vermogenswinstbelasting moeten wor
den ingevoerd, aangezien het inkomen uit vermo
gen steeds breder en omvangrijker voorkomt. 
Het stelsel van successie- en schenkingsrechten is 
gedateerd en zal moeten worden aangepast aan de 
hedendaagse opvattingen. 

Verlenging 
574 Dit betreft een belastingverlaging door het 
aanzienlijk verlengen van de schijven van de loon
en inkomstenbelasting, in het bijzonder de eerste 
schijf. Daardoor ontstaat ook een bredere grond
slag voor de heffing van de premies volksverzeke
ringen en wordt tevens een bijdrage geleverd aan 
de financierbaarheid van de AOW op termijn. 

Verschuiving 
575 Er zal een verschuiving moeten plaatsvinden 
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van de directe belastingen (Ioon- en inkomstenbe
lasting) naar de indirecte (BTW en heffingen en ac
cijnzen). Daardoor wordt arbeid minder belast, 
met gunstige effecten voor de werkgelegenheid, en 
consumptie meer belast. In Europees verband is 
nog enige ruimte voor verhoging van ons algemeen 
BTW -tarief van 17,5% tot een niveau van tegen de 
20%. Eventuele ongewenste inkomenseffecten ho
ren via het inkomensbeleid te worden gecompen
seerd. 

Vergroening 
576 Achter dit begrip gaat de ecologisering van 
het fiscale stelsel schuil. Dat zal inhoud moeten krij 
gen door milieuvervuilende producten en activitei
ten relatief zwaarder te belasten en milieuvriendelij -
ker producten en gedrag minder. Daarbij kan on
dermeer gedacht worden aan het verder verhogen 
van de energiebelastingen rekening houdend met 
onze internationale concurrentiepositie; het geheel 
of grotendeels ontheffen van de BPM en de houder
schapsbelasting (MRB) voor hybride en geheel elek
trisch aangedreven voertuigen; het afschaffen van 
het algemeen reiskostenforfait met handhaving van 
het forfait voor het openbaar vervoer; het vervan
gen van het huidige autokostenforfait voor het pri
végebruik van de auto van de zaak door een bijtel
ling op basis van het werkelijke privégebruik; en de 
invoering in de Europese Unie van een laag BTW
tarief voor milieuvriendelijke producten en activi
teiten. In de komende kabinetsperiode streeft D66 
naar een substantiële verdere ecologisering, te reali
seren door onder andere de introductie van een hef
fing op ontgrondingen en op bestrijdingsmiddelen, 
een verhoging en uitbreiding van de reeds bestaan
de heffingen op energieverbruik en op grondwater
onttrekking en een verdere verbreding van de 
grondslag van de Wet Verontreiniging Oppervlak
tewateren. 

Versterking 
577 Het nieuwe belastingstelsel moet ook voldoen
de concurrerend zijn ten opzichte van andere lan
den, als het gaat om Nederland als land voor econo
mische bedrijvigheid. Concreet moet dit inhoud 
krijgen door het afschaffen van de kapitaalsbelas
ting, de vermogensbelasting en het op termijn ver
lagen van de vennootschapsbelasting. Met het oog 
op het laatste wil D66 een 'instaptarief invoeren op 
een lager niveau dan het huidige, algemene van 
35%. Daarmee kunnen startende kleine bedrijven 
geholpen worden in hun opbouwfase. Ook de mo
gelijkheden voor het vergroten van de participatie 
in bedrijven door middel van scholing, moeten 
worden uitgebreid. De belasting~n, die relevant zijn 
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voor de kwaliteit van Nederland als vestigingsland 
voor bedrijven en economische bedrijvigheid, zul
len de komende jaren in toenemende mate een be
langrijke factor worden in de beleidsconcurrentie 
tussen de EU-lidstaten, zeker na het van start gaan 
van de Economische en Monetaire Unie en de in
troductie van de euro. Op die situatie moeten wij 
ons nu, ook door de herziening van het belasting
stelsel, voorbereiden. 

Verschoning 
578 Een niet onbelangrijk deel van onze economie 
bevindt zich in het zogenaamde 'zwarte' en 'grijze' 
circuit. Dat hoeft nog niet crimineel te zijn, maar 
onttrekt wel een deel van de inkomens aan belas
tingheffing en premiebetalingen, versmalt daarmee 
de grondslag voor belastingen en premieheffingen 
en veroorzaakt daardoor dat in de 'witte' economie 
hogere lasten moeten worden opgelegd. D66 geeft 
prioriteit aan het meer doorzichtig maken van 
financiële transacties en verantwoordingen om een 
groter deel van het nationaal inkomen in het 'witte' 
circuit te trekken. 

579 Fraudebestrijding zal in dit kader in het bij
zonder worden aangepakt. 

OVERHEIDSFINANCIËN 

• 132 
Financieringstekort 
580 De afgelopen 20 jaar heeft het terugdringen 
van het financieringstekort de politieke discussies 
gedomineerd. Thans hebben we de situatie bereikt 
dat er sprake is van een beheersing van de over
heidsfinanciën met uitzicht op een structureel laag 
finanCieringstekort. Deze situatie is niet alleen eco
nomisch van grote betekenis, maar ook van belang 
in het kader van de Economische en Monetaire 
Unie. In de huidige kabinetsperiode is het tekort 
drastisch verlaagd. Het gewenste eindniveau is bin
nen handbereik en zal de komende periode moeten 
worden gerealiseerd. Het EMU-tekort dient daar
toe verder te worden beperkt tot een structureel ni
veau van 1 %. Daarmee wordt niet alleen bereikt 
dat ook de overheidsschuld relatief in betekenis af
neemt, maar ook dat door de vrijkomende midde
len voor rente en aflossing oplopende grote bedra
gen beschikbaar komen voor belangrijke overheids
uitgaven. Daarbij dient de samenhang met de toe
nemende uitgaven voor zorg en de AOW door de 
verdere vergrijzing in het beleid alle aandacht te 
krijgen. 
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Trendmatig begrotingstekort 
581 Het te realiseren structurele niveau van het 
EMU-tekort van 1 % vormt de spil voor het verder 
vormgeven van het trendmatige begrotingsbeleid. 
Afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen en 
daaraan gekoppelde schommelingen in de belas
tingopbrengsten zal het financieringstekort bewe
gen rond de 1 %. Dit kan betekenen dat in tijden 
van hoogconjunctuur een begrotingsoverschot tot 
de mogelijkheden behoort. Daarentegen moet bij 
tegenvallende economische ontwikkelingen reke
ning gehouden worden met een tekort van meer 
dan 1 %. Door deze verdere ontwikkeling van het 
trendmatig begrotingsbeleid ontstaat nog meer 
ruimte voor het beleidsproces. In die situatie heeft 
het begrotingsbeleid de functie die het behoort te 
hebben: het aangeven van randvoorwaarden waar
binnen het beleidsproces zich dient te ontwikkelen. 

Lastenverlichting 
582 De komende jaren zal het begrotingsbeleid 
ook ten dienste moeten staan van de economische 
ontwikkeling en het bevorderen van de werkgele
genheid. Daarbij is vooral de ruimte die beschik
baar is voor verdere lastenverlichting van grote be
tekenis. De positieve spiraal van minder lasten en 
meer werkgelegenheid zal in de komende periode 
met kracht moeten worden voortgezet. Daarbij is 
het van start gaan van de EMU in 1999 een relevan -
te factor. Door het wegvallen van de nationale valu
ta's zal de beleidsconcurrentie tussen de EMU-lan
den verder toenemen. In dat proces is verdere las
tenverlichting cruciaal. 

583 Het verder verlagen van de lastendruk kan op 
vier manieren worden gerealiseerd. Door de inzet 
van de ruimte die ontstaat door verwachte econo
mische groei op basis van het behoedzame scena
rio. Door bezuinigingen, waarmee de belastingtarie
ven kunnen worden verlaagd. Door de inzet van ex
tra belastingopbrengsten die het gevolg zijn van 
mogelijke extra economische groei boven de 2%. 
Door het verschuiven van lasten op arbeid naar las
ten op milieu, primaire grondstoffen en andere 
grondslagen, waardoor de lastendruk op arbeid 
wordt verlaagd, waardoor arbeid goedkoper wordt 
en de werkgelegenheid verder zal kunnen toene
men. 

Economische structuurversterking 
584 De investeringsuitgaven van de overheid zijn 
de afgelopen jaren, na een lange periode van daling 
eindelijk weer toegenomen. Deze ontwikkeling zal 
de komende jaren stevig moeten worden doorgezet. 
Daarbij gaat het om economische structuurverster-
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king in de meest brede betekenis van het woord. 
Dus niet alleen investeringen in weg, water en rail, 
maar vooral in kennis, technologie en ecologie 
waaronder bodembescherming, bodemsanering en 
natuurontwikkeling. Op deze manier moet worden 
getracht de Nederlandse samenleving in een perio
de van 10 -15 jaar op een hoogwaardiger niveau te 
brengen. 

Verzakelijking van de rijksdienst 
585 Nu de overheidsfinanciën vrijwel op orde 
zijn, zijn er mogelijkheden voor de geleidelijk in
voering van de kapitaaldienst in het begrotingsstel
sel. Daarbij dient ook het baten-Iastenstelsel te wor
den geïntroduceerd. Op die manier krijgt de Rijks
begroting een meer bedrijfseconomisch karakter. 
Ook door invoering van andere bedrijfsmatige ele
menten in de financieel economische administratie 
van de Rijksoverheid kan het zakelijk karakter van 
de Rijksdienst worden versterkt. Ook de uitbrei
ding van vormen van contractmanagement binnen 
de Rijksdienst, mogelijk in combinatie met een sys
teem van prestatiebeloning, kan belangrijk bijdra
gen aan het versterken van de doelmatigheid en ef
fectiviteit van de Rijksdienst. 

FINANClf.LE VERANTWOORDING 

• 133 
586 Op 17 november 1997 heeft het Centraal 
Planbureau de middellange-termijnverkenning 
1999 - 2002 gepubliceerd. In deze uitgewerkte ma
cro-economische studie, getiteld 'Economische 
Verkenning voor de volgende Kabinetsperiode', is 
een behoedzaam en een gunstig scenario beschre
ven met de daarbij behorende relevante data en de 
daaruit voortvloeiende beschikbare financiële 
ruimte. Het behoedzame scenario is gebaseerd op 
een gemiddelde economische groei van 2% voor de 
volgende kabinetsperiode en resulteert op grond 
daarvan in een vrij besteedbare budgettaire ruimte 
van 6 miljard. Het gunstige scenario gaat uit van 
een gemiddelde economische groei van 3,25% en 
in dat geval is er voor de volgende periode ruim 29 
miljard financiële ruimte beschikbaar. 
De onderstaande financiële verantwoording van 
het verkiezingsprogramma is, mede door de gunsti
ge ervaringen uit de periode 1994 - 1998, opnieuw 
gebaseerd op het behoedzame scenario met gemid
deld 2% economische groei voor de volgende kabi
netsperiode. 
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Wat willen we in ieder geval in de volgende perio
de realiseren? 
587 D66 kiest nadrukkelijk voor het investeren in 
de kwaliteit van de samenleving. Daarbij staat cen
traal het investeren in mensen. Dit komt vooral tot 
uitdrukking in het versterken van de maatschappe
lijke infrastructuur in de vorm van onderwijs, zorg, 
veiligheid, enz. Daarnaast wordt met grote investe
ringen in de economie en het milieu getracht de ko
mende jaren onze samenleving op een hoogwaardi
ger niveau te brengen. 

588 Verder zal het beleid van lastenverlichting 
voor burgers en bedrijven, met gunstige effecten 
voor de werkgelegenheid, worden voortgezet. Ten
slotte zullen de overheidsfmanciën in de komende 
kabinetsperiode blijvend op orde moeten worden 
gebracht met een structureel laag financieringste
kort. 

• 134 
VERSTERKEN MAATSCHAPPELIJKE INFRA
STRUCTUUR (totaal 4,4 miljard) 

Onderwijs: 1,7 miljard 
589 Naast klassenverkleining in het basisonder
wijs, te beginnen in de onderbouw, zullen extra 
middelen worden ingezet voor het verbeteren van 
de positie van de leerkracht in het onderwijs en de 
materiële bekostiging. Ook voor de herziening van 
de studiefinanciering zal geld worden vrijgemaakt. 

Kinderopvang: 300 miljoen 
590 Hierdoor kan de combinatie van zorg en ar
beid aanzienlijk worden verbeterd, waardoor met 
name de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt 
een nieuwe impuls kan krijgen. 

Cultuur en Sport: 100 miljoen 
591 De budgetten van de sectoren cultuur en 
sport zullen worden verdubbeld. Dit draagt direct 
bij aan de kwaliteit van de samenleving en vergroot 
de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling 
en maatschappelijke integratie. 

Zorg: 1,8 miljard + p.m. 
592 Voor deze sector wordt gekozen voor een tota
le volumegroei van 2% per jaar en een verbetering 
van de systematiek van compensatie voor prijsstij
gingen. De extra ruimte van 1,8 miljard, die dit tot 
gevolg heeft, zal vooral worden gebruikt om de 
kwaliteit van de zorg te verbeteren door meer han
den aan het bed en door een effectieve inkorting 
van de wachtlijsten in de ziekenhl!izen en in de ge-
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handicaptenzorg. De ouderenzorg verdient daarbij 
bijzondere aandacht. 
De financiële ruimte voor de zorg kan nog verder 
worden vergroot door passende efficiency maatre
gelen te treffen. De extra ruimte die hierdoor ont
staat, mag in de sector zelf worden besteed. 

Justitie en veiligheid: 500 miljoen 
593 Om de veiligheid verder te verbeteren zal, 
naast het aantrekken van nog enkele duizenden 
agenten, ook de rechterlijke macht moeten worden 
versterkt. Dat betekent een uitbreiding met rech
ters en officieren van justitie, alsmede een forse in
vestering in Informatie- en communicatietechnolo
gie (ICT). 
De relatie met het grote steden beleid verdient hier
bij extra aandacht. 

• 135 
ECONOMISCHE EN MILIEUVERSTERKING: 1,7 
MILJARD 

594 Dit betreft naast investeringen in weg, water 
en rail, met een zwaar accent op het openbaar ver
voer, ook investeringen in kennis, technologie en 
milieu, waaronder energiebesparing, bodemsane
ring en natuurontwikkeling. Met deze beleidsprio
riteit zal ook een directe bijdrage worden geleverd 
aan de investeringen in de grote steden middels het 
grote stedenbeleid. 

• 136 
LASTENVERLICHTING: 6 miljard (inclusief spe
cifieke inkomensondersteuning) 

595 Deze lastenverlichting betekent het voortzet
ten van het succesvolle beleid van de afgelopen pe
riode, waardoor de bruto-loonkosten worden ver
laagd en de werkgelegenheid wordt bevorderd. 
Met deze extra lastenverlichting is het ook moge
lijk een ingrijpende herziening van het belasting
stelsel te realiseren, zonder dat iemand er in inko
men op achteruit gaat. Voorts zal via gerichte 
maatregelen de inkomenspositie van bijzondere 
groepen met lage inkomens moeten worden verbe
terd. De verschuiving van belastingen, bijvoor
beeld in het kader van de vergroening, legt geen ex
tra beslag op middelen en wordt daarom elders be
schreven. 
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• 137 FINANCIERINGSTEKORT: 5,5 miljard 

596 Het financieringstekort, zoals dat wordt gede
finieerd in het kader van de Economische en Mone
taire Unie, moet in deze periode worden verlaagd 
tot het te realiseren structurele niveau van 1 % 
BBP. Daarmee wordt niet alleen bereikt dat ook de 
overheidsschuld relatief in betekenis afneemt, 
maar ook dat door de vrijkomende middelen voor 
rente en aflossing oplopend grote bedragen be
schikbaar komen voor belangrijke overheidsuitga
ven. Dit is vooral van belang voor de samenhang 
met de toenemende uitgaven voor Zorg en AOW 
door de verdere vergrijzing. De helft van het be
drag voor tekortverlaging wil D66 storten in het 
AOW-spaarfonds om daarmee een effectieve bij
drage te leveren aan de financiering van de AOW 
op de langere termijn. 

• 138 
Totaal voor Intensiveringen, Lastenverlichting en 
Tekortverlaging: 17,6 miljard 

Waar halen we de financiële middelen vandaan? 

Door het CPB berekende beschikbare 

ruimte 

Nominale indexering van accijnzen, 

heffingen en ziekenfondspremie 

(blijft dus reëel constant) 

Ombuigingen in de collectieve 

sector 

Taakstellende onderuitputting van 

de ruimte onder het uitgaven plafond 

Totaal aan beschikbare financiële 

ruimte 

6 miljard 

I miljard 

8,6 miljard + p.m. 

2 miljard 

17,6 miljard + p.m. 

Specificaties van de ombuigingen in de collectieve 
sector 

• 139 
Marktwerking en efficiency: 1,2 miljard + p.m. 

597 
• marktwerking en concessieverlening/aanbeste

ding bij het openbaar vervoer; 
• efficiencywinst bij railinfrastructuur; 
• bedrijfsvoering hoger onderwijs richten op meest 
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efficinte schaal (medische opleidingen, onder
zoek, alfa-en gamma-opleidingen); 

• bekostiging onderzoek in relatie tot dalende stu
dentenaantallen aanpassen; 

• grotere doelmatigheid bij uitvoerende instanties; 
• LNV -apparaat aanpassen aan afnemende om

vang sector; 
• aanbesteding/uitvoering natuurbeheer meer 

marktconform; 
• efficiencybesparing bij de Belastingdienst 
• verplichte tendering van diverse overheidsdien

sten. Vooralsnog p.m. geraamd. 

• 140 
Defensie-uitgaven: 1 miljard 
• Bij Defensie zullen aan de hand van een actualise

ring van de Prioriteitennota investeringsbeslissin
gen moeten worden heroverwogen en het budget 
voor materieel moeten worden beperkt. Tevens 
dienen de huidige budgetafspraken te worden 
beëindigd. Daarmee zullen de defensieuitgaven 
kunnen worden beperkt tot het niveau van Duits
land. 

• 141 
EU-uitgaven: 800 miljoen 

De EU-afdrachten moeten worden beperkt. 
Daarbij kan ondermeer worden gedacht aan 
structurele verlaging van de EU-begroting op 
grond van de voortdurende onderuitputting bij 
de landbouwuitgaven en de structuurfondsen, 
het beperken van de EU-Iandbouwuitgaven door 
reallocatie van de ruimte onder het landbouw
richtsnoer en hervorming van de structuurfond
sen door balansverkorting voor rijkere lidstaten. 

• 142 
Apparaatskosten overheid meer marktconform: 
1,8 miljard 

arbeidsproductiviteitsstijging meer marktcon
form, m.u.v. de sectoren zorg en basis- en voort
gezet onderwijs; 
de post 'incidenteel' meer budgetteren conform 
marktsector; 
marktconforme wachtgeldregelingen; 
ziektekostenregelingen meer marktconform; 
beperken functioneelleeftijdsontslag; 
pensioenstelsel afstemmen op ontwikkelingen in 
marktsector. 

• 143 
Beperken overheidsuitgaven: 550 miljoen 
• beëindigen landinrichtingsprojecten; 
• kritisch doorlichten bestaande overdrachtsuitga-
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ven (taakstellende bezuiniging van 1 % op subsi
diebudget); 

• beperken externe adviseringskosten. 

• 144 
Extra opbrengsten realiseren: 700 miljoen 

door reparatiewetgeving misbruik en oneigenlijk 
gebruik van fiscale regelingen tegengaan; 
krachtig stimuleren van de verkoop van (agrari
sche) domeinen; 
veilen vrijkomende etherfrequenties; 
in rekening brengen van politiekosten bij groot
schalige manifestaties; 
verkoop staatsdeelnemingen. 

• 145 
Efficiëntere en effectievere uitvoering sociale zeker-
heid: 1,8 miljard + p.m. 

uitvoering van de ABW verbeteren aan de hand 
van het rapport-Etty; 
inkoopmodel voor de arbeidsvoorziening, 
stroomlijning van regelingen voor gesubsidieer
de arbeid in de WIW, afschaffen verplichte win
kelnering; 
efficiëntere uitvoering van WW en WAO door 
aanbesteding; 
terugdringen van het WAO-volume door effec
tievere preventie en reïntegratie met name te 
richten op psychische klachten; 
inverdieneffecten paricipatiebevorderend beleid. 
Vooralsnog p.m. geraamd; 
inning werknemerspremies door de Belasting
dienst; 
introduceren van het verhaalsrecht bij de AWBZ. 

• 146 
Overige ombuigingen: 750 miljoen + p.m. 
• lagere rente-uitgaven voor financiering van het 

tekort door looptijdverkorting van de leningen 
(circa 6 jaar i.p.v. 10 jaar); 

• verkoop deel goud- en deviezenreserves van 
DNB vanaf 1999 mogelijk door van start gaan 
EMU. Opbrengst aanwenden voor schuldreduc
tie, waardoor op termijn sprake is van vrijvallen
de rentelasten. Vooralsnog p.m. geraamd. 

• 147 
Gemeente- en Provinciefonds 
598 Door de geldende systematiek mag 20% van 
de netto-bezuinigingen op de rijksbegroting in min
dering worden gebracht op de uitkeringen uit het 
Gemeente- en Provinciefonds. Dit zou bijna 0,5 
miljard extra ombuigingen betekenen. D66 zal van 
deze mogelijkheid geen gebruik maken, omdat het 
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ten koste zou gaan van de middelen voor belangrij
ke taken van de gemeenten en de provincies. 

• 148 
Besteding extra ruimte bij het gunstige scenario 
met 3,25% economische groei 
599 Het Centraal Planbureau schetst naast het be
hoedzame scenario met een economische groei van 
2% ook een gunstig scenario met een groei van 
3,25%. In die variant berekent het CPB een extra 
budgettaire ruimte van ruim 23 miljard, bovenop 
het reeds in het behoedzame beeld verwerkte be
drag van 6 miljard. 

600 In de mate dat uit extra groei meer ruimte 
ontstaat, wil D66 versneld een aantal prioriteiten 
verwezenlijken. In dat geval wordt dan vooral extra 
aandacht besteed aan Onderwijs (het versneld reali
seren van de onderwijsplannen), Zorg, Veiligheid, 
Volkshuisvesting (in het bijzonder stedelijke her
structurering), Grote Stedenbeleid en Monumen
tenzorg. Ook wil D66 een deel van de ruimte uit de 
extra economische groei reserveren voor aanvullen
de investeringen in het milieu en de economie (eco
nomische en milieuversterking). Wat dit laatste be
treft streeft D66 naar een totaalbedrag van 4 mil
jard per jaar (1,7 miljard bij behoedzame raming 
en 2,3 miljard aanvullend bij het gunstige scenario). 
Uiteraard wordt een groot deel van de extra op
brengst conform de begrotingssystematiek aange
wend voor verdere verlaging van het financierings
tekort, overeenkomstig het trendmatig begrotings
beleid, in combinatie met storting in het AOW
spaarfonds, en verdere lastenverlichting ter stimule
ring van de werkgelegenheid. 

• 149 
Bevordering participatie van dieren: 

Bovendien moet de participatie van dieren in de be
sluitvorming gestimuleerd worden. Indien tien pro
cent van alle dieren die door een voorgestelde maat
regel getroffen worden daarom vragen moet een 
bindend referendum onder deze diergroep gehou
den worden. Pootafdrukken gelden hierbij als 
handtekeningen. 
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Grondslag RPF 

De RPF aanvaardt als enige norm voor haar politie
ke denken en handelen het onfeilbare en gezagheb
bende Woord van God zoals ten aanzien daarvan 
ook beleden wordt in de drie Formulieren van 
Enigheid. Zij wil zich daarbij laten leiden door de 
christelijke levensovertuiging zoals die in het refor
matorisch grondmotief van schepping, zondeval en 
verlossing door Jezus Christus tot uitdrukking 
wordt gebracht (art. 3 van de statuten). 



- L _ ~~ _ _ 

I 

• 
1.1 Zoek eerst het Koninkrijk 

Nederland is een open samenleving. Open naar 
onze buren en open voor allerlei invloeden van bui
tenaf. Op weg naar de eeuwwisseling vallen grenzen 
in snel tempo weg. De media, de markt, telecom
municatie en internationaal verkeer doen ons besef
fen wat begrippen als globalisering en mondialise
ring inhouden. De snelheid waarmee mensen, goe
deren, geld en informatie zich over de wereld ver
plaatsen is enorm toegenomen. De wereld ligt open 
met al zijn mogelijkheden. Nederland is als 
hoogontwikkeld land onderdeel van die open we
reldsamenleving. Nederland plukt er de vruchten 
van en ondervindt er op allerlei terrein de gevolgen 
van. 
Juist wanneer mondiale ontwikkelingen zich doen 
gelden is het van belang onze verantwoordelijkheid 
voor de mensengemeenschap te blijven waarma
ken. Die gemeenschap wordt vandaag door die ont
wikkelingen ondermijnd en bedreigd. Niet alleen in 
Nederland, maar ook elders. Daarom moeten er in 
de politiek bewuste keuzes voor de gemeenschap 
worden gemaakt. In een open samenleving moet 
duidelijk blijven wat er werkelijk toe doet. Anders 
blijf je nergens. Naar wat voor wereld zijn we on
derweg? Door welke gedachten en idealen laten wij 
ons leiden bij de inrichting van de Nederlandse sa
menleving? In een tijd waarin allerlei grenzen weg
vallen is het van belang in het politieke leven vanuit 
een duidelijke visie op de toekomst te denken en te 
handelen. 
De RPF is een christelijke partij die zich bij het ma
ken van politieke keuzes door de Bijbel wil laten lei
den. Het is geweldig uit de Bijbel te mogen weten 
dat we leven in een wereld waarover Jezus Christus 
heerschappij voert. In een wereld die openligt en te
gelijkertijd de sporen vertoont van onrecht en ge
brokenheid is het van het grootste belang een an
kerpunt te hebben in de boodschap en de beloften 
van het evangelie. Jezus Christus wijst ons op de 
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Recht uit het Hart 

grote omvattende betekenis van Zijn Koninkrijk. 
Aan dat Koninkrijk, dat herstel zal brengen in een 
gebroken wereld, wil christelijke politiek dienstbaar 
zijn. In de realiteit van dat Koninkrijk zoeken we 
houvast voor het maken van politieke keuzes. 
In een democratische samenleving moeten die keu
zes in alle duidelijkheid naar voren komen in het 
politieke leven. Dat is het mooie van democratie. 
Zonder 'geloof' blijft democratie leeg. De keuzes 
van het hart moeten op tafel komen. En onomwon
den besproken worden. Ze zijn van belang voor het 
bepalen van onze koers. Hoe bouwen we aan de ge
meenschap? Zetten we onze zinnen boven alles op 
welvaart en materiële voorspoed? Hebben we oog 
voor onrecht en onderontwikkeling waar onze ver
re naasten mee kampen? Kiezen we voor het gezin 
als de samenlevingsvorm van man en vrouwen 
hun kinderen? Willen we onze gemeenschappelijke 
voorzieningen op peil houden in de zorg voor ar
beidsongeschikten, voor zieken en gehandicapten? 
De RPF wil duidelijk zijn over haar motieven en 
recht uit het hart spreken: de raadgeving van de Bij
bel geeft zicht op een rechtvaardige samenleving. 
De politiek kan het kwaad niet uit de wereld ban
nen. De politiek kan wel veel doen aan het indam
men van het kwaad en werken aan herstel. Met klei-

• ne stappen, inderdaad, maar dan wel in de goede 
richting. De Bijbel geeft de richtlijnen die we nodig 
hebben om een samenleving gezond en vitaal te 
houden. Gerechtigheid en naastenliefde vormen be
langrijke uitgangspunten voor overheid en burger. 
De Bijbel waarschuwt ervoor niet alleen op het 
materiële gericht te zijn. Zoek eerst Gods Konink
rijk en Zijn gerechtigheid en alles wat we nodig heb
ben zal geschonken worden, belooft Jezus Christus 
(Mattheüs 6:33). 
Dit is de kern van wat we in dit politieke program
ma willen zeggen aan onszelf en aan onze medebur
gers. Voor dit geluid willen we steun vragen bij de 
stembus voor de Tweede Kamer. Voordat we over 
dit geluid nog wat meer zeggen, willen we in deze 
inleiding op het programma stilstaan bij de Neder-
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landse samenleving, zoals die er vandaag uitziet. De 
naderende eeuwwisseling bepaalt ons ook bij de ge
dachte dat we in de eindtijd leven. De wereld wacht 
op de komst van Christus. Dat stempelt onze tijd. 
De schepping zucht en ondanks materiële voor
spoed verkeren veel mensen in nood. Hoe is de situ
atie? Wat zijn de problemen van vandaag? 

• 2 
1.2 Problemen van vandaag 

Een groot probleem van de Nederlandse samenle
ving van vandaag is het gebrek aan samenhang en 
onderlinge verbondenheid. Het is kil geworden in 
die open Nederlandse samenleving. We zijn blij 
met de voorspoed, maar sluiten de ogen niet voor 
de maatschappelijke schade die ze heeft gebracht. 
Tal van ongewenste ontwikkelingen op sociaal en 
economisch gebied komen hard aan bij de mensen. 
Meer dan ooit leven mensen in onze samenleving 
voor zichzelf en komt de gemeenschay tekort. We 
hebben niet in de eerste plaats de gerechtigheid ge
zocht, maar de rijkdom. Maar heeft het de samenle
ving op een hoger plan getild? Voor velen staat indi
viduele welvaartsverbetering voorop. Intussen 
staan heel wat mensen in de kou van welvarend Ne
derland. 
Deze kou moet worden verdreven. Nederland moet 
weer een land worden met hart voor de gemeen
schap. In dit kleine land is gemeenschapszin altijd 
een samenbindende en motiverende kracht ge
weest. Onze democratie kreeg er richting door, 
onze cultuur kwam er door tot bloei. De zorg van 
vandaag is dat de Nederlandse volksgemeenschap 
uit elkaar dreigt te vallen . Mensen leven langs el
kaar heen, sommigen zijn onverschillig geworden 
voor de publieke zaak en voor elkaar. De intoleran
tie neemt toe en het maatschappelijk klimaat ont
wikkelt zich niet in een goede richting. Iedereen 
kan het zien. De liefde verkilt waar de wetteloos
heid toeneemt, zegt de Here Jezus. Wat we nodig 
hebben is een politiek die een appèl doet op het 
hart. 
Het 'christelijk-sociaal perspectief dat de RPF 
schetst heeft alles met dit appèl op het hart te ma
ken. De RPF plaatst zich bewust in een lange tradi
tie van christelijk-sociaal denken. Deze traditie 
kwam op toen het kapitalisme en economisch libe
ralisme in het verleden ruim baan kregen. Mensen 
kwamen op het tweede plan. Het was nodig de 
stem te verheffen tegen het gebrek aan sociale ge
rechtigheid in de samenleving. Vandaag doen zich 
weer diezelfde tendensen voor. Bij alle positieve 
ontwikkelingen op financieel en economisch gebied 
bestaat weer het gevaar dat onvoldoende inhoud 
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wordt gegeven aan een integrale gerechtigheidspoli
tiek. Vandaar dat de RPF opnieuw met een pro
gramma komt met een uitgesproken sociaal karak
ter. Juist in een steeds internationaler wordende po
litieke context, waarin grenzen wegvallen, is het no
dig het hart van de zaak goed te blijven zien. 
Dit programma wil zich daarvoor inspannen, in 
alle bescheidenheid. Onze boodschap komt recht 
uit het hart van het christelijk geloof. De verbanden 
die God gaf om mensen samen te binden in liefde 
en door het recht dienen versterkt te worden. De 
gerechtigheid en liefde van God vormen de kern 
van de christelijke politiek. Wanneer we daarover 
spreken - óók in de politiek - kunnen we niet om 
Christus heen. Hij is het hart, het centrum van ons 
denken en handelen. Hij is de Persoon die alles be
heerst, in de geschiedenis en in de politiek. Hij wil 
ook het hart zijn van onze publieke samenleving. 
Hij vraagt van overheden dat ze gerechtigheid doen 
en dat ze barmhartigheid bewijzen aan de mensen, 
opdat liefde en recht heersen in de samenleving. 
Dat is het recht - Recht uit het Hart - waar we naar 
op zoek zijn. Daarvan zouden we graag meer willen 
zien in onze samenleving. 

• 3 
1.3 Nederland is niet af 

Een aantal jaren geleden kon je nog weleens horen: 
Nederland is wel zo'n beetje af. Alles leek netjes ge
regeld. De verzorgingsstaat was er immers; er wa
ren voorzieningen op het gebied van onderwijs, 
welzijn, sociale zekerheid, gezondheidszorg, enzo
voort. Vandaag sta je buiten de werkelijkheid als je 
zegt dat Nederland af is. Tal van collectieve voorzie
ningen zijn afgeschaft of uitgekleed. Door de toege
nomen flexibiliteit van de arbeidsmarkt en de snel
le dynamiek in economie en samenleving is het 
bestaan van velen onrustig geworden. Mensen wor
den in het arbeidsproces al vroeg afgeschreven. De 
kleine middenstand heeft grote moeite een sociaal 
leven in stand te houden door de verlenging van de 
openingstijden van winkels. In de zorg is er gebrek 
aan opvangmogelijkheden. De straat is onveilig ter
rein geworden. Jongeren veroorzaken op steeds 
jeugdiger leeftijd steeds ernstiger geweld. 
Nederland is beslist niet af, we gaan er in een aantal 
opzichten zelfs op achteruit. Met name in sociaal 
en moreel opzicht. Het milieu krijgt niet de noodza
kelijke aandacht en dreigt het kind van de rekening 
te worden. Maatschappelijke en sociale tweedeling 
behoren tot de waarneembare feiten van de dag. Er 
wordt te weinig gedaan om de samenleving tot een 
solidaire gemeenschap samen te binden. Het eigene 
en karakteristieke van de Nederlandse cultuur staat 
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onder druk; de kwaliteit van het publieke leven ver
slechtert en de publieke ruimte verloedert. Het is 
nodig dat het stuur stevig in handen wordt geno
men en dat er een perspectief wordt geschetst voor 
de samenleving van morgen. 
Daarbij moeten burgers worden betrokken. Neder
land is van ons allemaal. Niet van de project-ont
wikkelaars, de planologen, de Europese grootmach
ten, de aandeelhouders van grote bedrijven of de in
vesteerders. De inbreng en de zeggenschap van de 
gewone mensen zijn een groot goed in Nederland. 
Voor het politieke leven zijn de Nederlandse 
burgers verantwoordelijk en dat moet ook zo blij
ven. De overheid heeft tegelijkertijd een heel bijzon
dere roeping om de samenleving als geheel te lei
den. Wij geloven dat ze die roeping van God heeft 
gekregen. Zij moet er goed gebruik van maken tot 
welzijn van die samenleving als geheel. De overheid 
moet het recht betrachten en ongerechtigheid te
gengaan in het besef dat gerechtigheid het volk ver
hoogt (Spreuken 14: 34). De overheid moet het goe
de werken en stimuleren dat mensen dat ten op
zichte van elkaar ook doen. 

• 4 
IA De overheid moet kiezen 

Dit is wat wij van de overheid vragen: bouw de sa
menleving in overeenstemming met Gods goede 
geboden tot heil van allen. Dan heeft ze een duide
lijke verankering. Daartoe kun je de burgers opwek
ken. Daarvoor kun je een politiek programma ma
ken. Dat is wat de RPF wil doen. Juist in een tijd 
waarin het kan, moet er gebouwd worden voor la
ter. 
De RPF vraagt aandacht voor een constructieve 
christelijk-sociale politiek. Nederland is niet af. Ne
derland heeft een perspectief nodig voor de 21 e 
eeuw. Goed is niet wat iedereen goed vindt. Goed is 
wat God goed noemt. 
Welke koers zal Nederland de komende jaren gaan 
varen? In wat voor nieuwe eeuw leiden we onze kin
deren binnen? Zal er sprake zijn van geborgenheid 
en bescherming van het leven? Wordt de gemeen
schap gebouwd? Of zullen we in een internationa
ler wordende wereld steeds onverschilliger komen 
te staan tegenover elkaar? Gaan we samen verder, 
of gaan de sterksten alleen vooruit? Is het ieder 
voor zich, of willen we voor elkaar opkomen en 
dingen delen? De RPF is hier duidelijk in: gemeen
schap in plaats van individualisme, zorg in plaats 
van verrijking, warmte in plaats van kilte. Dit is 
onze politiek, recht uit het hart. 
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• 5 
1.5 Hoofdpunten van dit programma 

In dit verkiezingsprogramma staan heel wat voor
stellen ter bevordering van de kwaliteit van de sa
menleving. We beginnen in het volgende (tweede) 
hoofdstuk met opzet bij de sociale basis van de sa
menleving: het familie- en gezinsleven, de opvoe
ding en bescherming van kinderen, de positie van 
ouderen en gehandicapten, van werknemers en ar
beidsongeschikten. Het gaat om de gemeenschap, 
het gaat om mensen. Nederland moet een land zijn 
met een veilig woon-, werk- en leefklimaat. Een 
sterke sociale rechtsstaat en een duurzaam floreren
de economie kunnen het niet stellen zonder een 
hechte sociale basis. Deze moet beschermd worden 
door goede sociale wetgeving en deze moet versterkt 
worden door goed onderwijs, een goed mediabe
stel, opbouwende kunst- en cultuurproducties. 
In het derde hoofdstuk gaat het om veiligheid en 
leefbaarheid in onze samenleving. Ook de betrouw
baarheid van de overheid en de kwaliteit van wet
en regelgeving komt hier aan de orde. De overheid 
moet recht en gerechtigheid dienen en zelf daarin 
een voorbeeld zijn. De sociale basis moet stevig 
zijn, maar vervolgens moet ook het besef van wat 
recht is en wat in het belang van allen is versterkt 
worden. Daar schort nogal wat aan. Wanneer een 
loopje wordt genomen met de regels van de over
heid, wanneer wetgeving wordt ontdoken en crimi
naliteit dreigender dan ooit de kop op steekt, wan
neer op zedelijkheidsgebied keer op keer ontsporin
gen plaatsvinden, is niet alleen de rechtsstaat maar 
vooral ook de samenleving als zodanig in gevaar. 
In het vierde hoofdstuk besteedt dit verkiezingspro
gramma aandacht aan de vragen die samenhangen 
met de bescherming van het leven. De samenleving 
lijkt gewend geraakt aan verschijnselen als abortus, 
euthanasie en genetische manipulatie. Wat gebeurt 
er als de mens blijft knutselen aan de bronnen van 
het leven? De overheid ontkomt er niet aan strin
genter op te treden. Het onbehagen van mensen 
over nieuwe en grensverleggende experimenten 
met het leven behoeft een antwoord. Verdient het 
leven, zoals het uit Gods hand komt, niet méér res
pect? Regulerend optreden is nodig vanwege de gro
te ethische problematiek op deze terreinen. 
In het vijfde hoofdstuk staat het woon-, werk- en 
leefklimaat centraal. Nederland is een dichtbevolkt 
land. Een land waar hard gewerkt wordt. Door dit 
alles ontstaat er een grote druk op de ruimte, op 
het milieu en op tal van publieke voorzieningen. 
Met die groei in de economie, de toenemende mo
biliteit en de behoefte aan woonruimte zullen we 
goed moeten omgaan. In ons dichtbevolkte Neder-
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land geldt de roeping voor allen om onze gaven te 
ontplooien en de schepping, die we als rentmees
ters hebben te beheren, op verantwoorde wijze te 
bewerken en te bewaren. 
In het zesde hoofdstuk gaat het over het econo
misch leven, over energie en over financiën, kort
om: over het nationale huishouden. Belangrijk bij 
alle economische groei is dat niet vergeten wordt 
dat de economie er is voor de mensen, voor de sa
menleving, voor het bieden van een sociaal perspec
tief. Het vermeerderen van kapitaal en middelen is 
geen doel in zichzelf. Rentmeesterschap en duur
zaamheid dienen een grotere rol te spelen bij onze 
economische afwegingen. 
In het zevende en laatste hoofdstuk besteden we 
aandacht aan de internationale samenleving. Ne
derland is deel van een internationale samenleving. 
De internationalisering en globalisering van het po
litieke en economische leven stellen ons voor nieu
we uitdagingen. Nederland moet evenwel zichzelf 
blijven, zelfstandig in Europa. Temidden van een 
grote wereld willen we een herkenbare politieke 
koers volgen. Ook worden we geroepen andere vol
ken en landen te helpen. Ontwikkelingsachterstan
den, honger en armoede vormen nog altijd grote 
bedreigingen voor veel mensen, die we onze 'verre 
naasten' noemen. 
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II 

e 6 
2.1 Inzet voor de sociale basis 

Goed functionerende gezinnen en huishoudens, 
sterke sociale en economische verbanden, zorg en 
aandacht voor elkaar, tijd en gelegenheid om naar 
anderen om te zien - dit alles vormt in feite het 
kloppende hart van de samenleving. Mensen heb
ben verbanden nodig om op krachten te komen en 
gemotiveerd in de samenleving hun gaven en talen
ten te ontplooien. Een vitale sociale basis is dus van 
grote betekenis voor het welzijn van mensen. Dit 
mag in de politiek best wat vaker gezegd en bena
drukt worden. 
Het herstel van de gemeenschap begint evenwel 
van binnenuit. We zijn allemaal aanspreekbaar op 
onze verantwoordelijkheid voor de samenleving. 
Op het niveau van de straat, de familie, de buurt, 
de school, de kerk of het bedrijf moet de liefde voor 
de naaste worden waargemaakt. De politiek schept 
er zo mogelijk goede voorwaarden voor. De gewo
ne alledaagse (informele) zorg-voor-elkaar is er ge
lukkig nog; het is echter niet goed wanneer mensen 
steeds meer op zichzelf gericht zijn. Verantwoorde
lijkheid nemen voor de gemeenschap veronderstelt 
een bloeiend sociaal leven. Gezinsbeleid en sociale 
zekerheid spelen daarbij een belangrijke rol. 
Het gezinsbeleid is nu veel te onduidelijk en te ver
snipperd. De discussie over het gezin is op politiek 
niveau in vage algemeenheden blijven steken. Het 
is tekenend voor de verwarring dat niet eens luid 
en duidelijk over het gezin als een gegeven verband 
van een man en vrouwen hun kinderen kan wor
den gesproken. Daarmee is de samenleving geen 
dienst bewezen. In de sociale zekerheid liet de over
heid een spoor van ingrepen achter, die met name 
bij de zwakken in de samenleving hard aankwamen. 
De overheid moet een schild zijn voor de zwakke. 
Dat betekent: tegenspel bieden aan de tendens om 
de mens primair op zijn economische waarde te be
oordelen. Mensen zijn geen economische verbruiks
goederen met een bepaalde afschrijvingswaarde. Ie-
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Herstel van de gemeen
schap 
Over sociale gerechtigheid 

der mens is uniek en waardevol. Tegelijk zijn men
sen kwetsbaar en hebben ze de bescherming nodig 
van verbanden als gezin, familie en van de gemeen
schappen waar ze deel van uitmaken. Dat is in het 
regeringsbeleid onvoldoende tot uitdrukking ge
bracht. 

• 7 
2.2 Huwelijk, gezin en zorg 

Huwelijk en gezin zijn kostbare sociale verbanden. 
God gaf ze om de samenleving vitaal te houden. Dit 
moet in het overheidsbeleid ook tot uitdrukking ko
men. Wanneer steeds wordt benadrukt dat ieder
een in de maatschappij moet 'scoren' wordt het be
lang van het gezinsleven onvoldoende gehono
reerd. Onbetaalde arbeid in het gezin krijgt nog al
tijd weinig maatschappelijke waardering. Maar er is 
meer aan de hand. De unieke positie van het huwe
lijk in ons rechtssysteem wordt steeds openlijker 
aangetast. Het gezin als sociale gemeenschap wordt 
door de individualiseringstendens bedreigd. Daar
bij komt dat in tal van cultuuruitingen, in de media 
en op de televisie, voortdurend de nadruk valt op 
het hebben van een vrij en ongenormeerd leven, 
desnoods ten koste van de ander. Een overmaat aan 
geweld en seks op televisie verleidt de samenleving 
tot allerlei ongerechtigheid en gaat ten koste van de 
kwaliteit van de samenleving. In het belang van de 
samenleving moeten we onze cultuur dus weer op
schonen. 
Ook de burger moet worden aangemoedigd goede 
keuzes te maken. Verantwoordelijkheid dragen 
voor de samenleving begint dicht bij huis. Durven 
we elkaar nog aan te spreken op het 'pedagogisch 
klimaat' binnen en buiten het gezin? Ouders zijn 
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kin
deren. Wanneer jongeren ontsporen ondervindt de 
hele samenleving er de gevolgen van. Er ligt hier 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om 
meer liefde en tijd te stoppen in ons sociale leven 
dicht bij huis. De waardering voor het werk aan de 
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thuisbasis schiet tekort wanneer eigen carrière en 
arbeidsprestaties in de samenleving van het hoogste 
gewicht worden. De zorg en aandacht voor kinde
ren staat onder druk door toenemend tweeverdie
nerschap. 
Soms is dit tweeverdienerschap nodig vanwege aan
gegane financiële verplichtingen, soms is het nodig 
geworden, omdat bij het opleggen van allerlei hef
fingen en lasten door Rijk en gemeente niet wordt 
gerekend met een thuiszorgende vader of moeder. 
De kinderbijslag is ontoereikend om hier iets tegen
over te stellen. Het principe dat een gezin van één 
inkomen moet kunnen leven is weggereguleerd. Zij 
die vanwege de zorg voor kinderen voor dit princi
pe blijven kiezen, krijgen financieel de kous op de 
kop. Om de gestegen heffingen en lasten te kunnen 
betalen worden beide ouders op deze wijze de ar
beidsmarkt opgeduwd. 
Aan het participeren op de arbeidsmarkt wordt zo 
heel veel geofferd. Doordat we menen niets te mo
gen missen op het gebied van welvaart en consump
tie, zijn we bezig de wereld van morgen te verlie
zen. De RPF staat uiterst kritisch tegenover een '24-
uurs-economie', die alles in het teken stelt van het 
productieproces maar intussen het normale gezins
leven ontregelt. Wanneer beide ouders heel veel 
tijd moeten besteden aan het verwerven van een ge
zinsinkomen kan de opvoeding onder druk komen 
te staan. Er is onvoldoende tijd en energie voor de 
kinderen, laat staan voor anderen buiten het gezin. 
Het niveau van informele zorg in de samenleving 
wordt zo eveneens aangetast. Het omzien naar de 
naaste in de nabije omgeving wordt fysiek haast on
mogelijk. Het beschermende onderlinge sociaal toe
zicht verdwijnt uit onze samenleving. In de risico
maatschappij van vandaag geldt nog slechts de re
gel dat iedereen voor zichzelf knokt. Dit houdt een 
ernstige verzwakking in van de sociale basis van de 
samenleving. Dit moeten we met elkaar niet willen. 

• 8 
Gezinsbeleid 
2.1 Het huwelijk behoort de enige door de over
heid wettelijk erkende samenlevingsvorm te zijn. 
Andere samenlevingsvormen kunnen niet aan het 
huwelijk gelijkgesteld worden. Het zogenaamde 
'homohuwelijk' krijgt geen wettelijke status. 

2.2 In het belang van het kind worden ontwikke
lingen zoals adoptie anders dan door een echtpaar 
draagmoederschap en kunst-matige inseminatie 
met donorsperma afgewezen. Vooruitlopend op 
een verbod wordt de anonimiteit van zaaddonoren 
opgeheven. 
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2.3 In het echtscheidingsprocesrecht wordt de be
paling opgenomen dat echtscheiding in principe 
pas kan worden uitgesproken na het verstrijken van 
een bedenktijd van één jaar. In deze tijd wordt een 
aanbod gedaan tot hulpverlening, gericht op herstel 
van de echtelijke verbintenis. Er wordt toegezien op 
handhaving van tot stand gekomen alimentatie- en 
omgangsregelingen. 

2.4 Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor 
de opvoeding en verzorging van kinderen en moe
ten zoveel mogelijk in staat worden gesteld deze 
verantwoordelijkheid waar te maken. De combina
tie van zorg, maatschappelijke verantwoordelijk
heid en arbeid kan worden verbeterd door een be
perkt recht op deeltijdarbeid. 

2.5 In de arbeidswetgeving, en in de belasting- en 
sociale zekerheidsregelgeving wordt rekening ge
houden met de eventuele zorgverantwoordelijkheid 
van de ouder(s); in dat geval kan bijvoorbeeld wor
den afgezien van een sollicitatieplicht. 

2.6 Mensen die thuis de zorg voor gehandicapte 
kinderen of hulpbehoevende familieleden op zich 
nemen en deze niet overdragen aan intramurale 
voorzieningen, ontvangen een financiële ondersteu
ning gelijk aan de kosten verbonden aan deze ver
zorging. Ter wille van andere zorgrelaties wordt 
een zorgverlof ingesteld, alsmede een financiële 
faciliteit. 

2.7 Indien één van de (huwelijks) partners wordt 
opgenomen in een verpleeghuis, wordt de ander de 
gelegenheid geboden zich daar eveneens te vestigen 
teneinde de mogelijkheid te bieden zo lang moge
lijk samen te blijven. 

2.8 De wens van ouders om zich te vestigen in een 
plaats waar hun kinderen wonen (of omgekeerd) 
geldt als een sociale binding met recht op een 
woonvergunning. 

2.9 De samenhang in het gezinsbeleid is gebaat bij 
coördinatie door één bewindspersoon. 

• 9 
2.3 Jeugdbeleid 

2.10 De hulpverlening bij crisissituaties in de op
voedingssfeer en bij de reclassering voor jeugdigen 
wordt uitgebreid. Daarbij wordt de aansluiting bij 
de (godsdienstige) gezindheid van het kind en van 
het gezin waartoe het behoort in acht genomen. 
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2.11 Kinderbeschermingsmaatregelen en opvoe
dingsondersteuning worden zoveel mogelijk ge
plaatst in het kader van hulp binnen het gezin en 
herstel van de natuurlijke gezinssituatie. 

2.12 Voor houseparties wordt een ontmoedigings
beleid gevoerd; grootschalige dansfeesten worden 
aan strakke voorwaarden gebonden, waaronder in 
ieder geval een leeftijdsgrens, een identificatieplicht 
en maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast. 

2.13 Politie en justitie moeten in nauw overleg 
met de verschillende bevolkingsgroepen nagaan, op 
welke wijze de jeugdcriminaliteit in hun gelederen 
kan worden teruggedrongen. 

2.14 Het ontwikkelen van een samenhangende 
aanpak van het probleem van de 'zwerfjongeren' 
heeft de hoogste prioriteit. Vervangende gezagsuit
oefening door een voogdij-instelling verdient seri
euze overweging. 

2.15 In een statuut voor de pleegzorg worden 
rechten en plichten van alle betrokkenen vastge
legd. De positie van eigen ouders verdient hierbij 
de aandacht. Naleving van het statuut dient een 
voorwaarde voor subsidiëring te zijn. 

• 10 
2.4 Ouderenbeleid 

Het toenemend aantal ouderen in onze samenle
ving ('vergrijzing'l'ontgroening') vraagt om een ge
richt ouderenbeleid. Daarbij dient aandacht te wor
den besteed aan de plaats van ouderen in en buiten 
het arbeidsproces en aan de medische en sociale as
pecten van de vergrijzing. Op dit moment zijn te
veel ouderen inactief zonder dat ze dat willen. Het 
aantal ouderen (55+) dat in het arbeidsproces zit is 
relatief laag. Op de steeds dynamischer wordende 
arbeidsmarkt speelt leeftijdsdiscriminatie een on
gunstige rol. Er moet meer oog komen voor de ei
gen plaats van de oudere werknemer in het arbeids
proces. 
De AOW moet welvaartsvast zijn. Bejaarden (65+) 
die helemaal van de AOW afhankelijk zijn mogen 
niet verarmen. Dat zou een groot sociaal onrecht 
zijn. Verder is het zo dat in de gezondheidszorg spe
cifiek gelet moet gaan worden op hulpverlening 
aan ouderen. De groeiende groep ouderen die psy
cho-geriatrische zorg behoeven dient een adequate 
opvang en verzorging te worden geboden. Aan
dacht moet ook worden besteed aan mensen uit 
voormalig Nederlands-Indië, die op oudere leeftijd 
worden geconfronteerd met psychische problemen. 
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Ouderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan allerlei (vrijwilligers)taken in de samenleving. 
Actieve ouderen zijn van groot belang voor de so
ciale samenhang. Bevorderd zou moeten worden 
dat ouderen zo lang mogelijk een plaats in het 
maatschappelijk verkeer behouden. De bijdrage die 
hun kinderen daaraan kunnen leveren is van bete
kenis. Ouderen zouden de mogelijkheid moeten 
hebben zich in dezelfde woonplaats als hun kinde
ren te vestigen. 

2.16 Leeftijdsdiscriminatie wordt tegengegaan, on
der meer bij werving en selectie voor het arbeids
proces, teneinde ouderen zo lang mogelijk in staat 
te stellen bepaalde arbeid te verrichten. Bedrijven 
moeten ervoor zorgen dat zij aangepaste arbeid 
kunnen bieden aan ouderen die uit de WAO ko
men. 

2.17 Het ouderenbeleid zal er op gericht moeten 
zijn dat ouderen zo lang dat medisch en sociaal ver
antwoord is in eigen huis en omgeving kunnen blij
ven. De wens van de ouderen zelf is hierbij het uit
gangspunt. 

• 11 
2.5 Gehandicapten 

2.18 Discriminatie van mensen met een handicap 
behoort met kracht bestreden te worden, onder 
meer via adequate strafrechtelijke en civiele wetge
ving. Deze bestrijding krijgt tevens inhoud door 
aanpassing van de non-discriminatiebepaling van 
artikel 1 Grondwet. 

2.19 In het kader van het streven naar een vol
waardige positie van gehandicapten dienen maatre
gelen genomen te worden ter bevordering van de 
toegankelijkheid van alle vormen van openbaar ver
voer en van arbeidsmogelijkheden voor zwaar(der) 
gehandicapten in de sociale werkvoorziening. 

2.20 In het kader van een voortgaande emancipa
tie van gehandicapten in de samenleving, past een 
sociale werkvoorziening met een volwaardige CAO 
en een gelijkwaardige rechtspositie voor alle groe
pen medewerkers, ongeacht de mate van handicap. 

• 12 
2.6 Minderheden en cultuur 

Voor minderheden is in Nederland altijd ruimte ge
weest. Dit historisch gegeven wordt in onze tijd 
nog eens geaccentueerd door de verscheidenheid 
aan niet-Nederlandse minderheidsculturen. Als 
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mede-burgers dienen zij zich op het gebied van on
derwijs, arbeid, huisvesting volwaardig te kunnen 
ontplooien. De vrijheidsrechten die in Nederland 
worden genoten mogen evenwel niet in mindering 
komen op de integratie in de Nederlandse samenle
ving en cultuur. Kennis van die Nederlandse cul
tuur en respect voor hier geldende normen en 
waarden is een vereiste. Kennis van de Nederlandse 
taal en geschiedenis speelt bij de integratie een be
langrijke rol. 
Nederland is wel feitelijk een multiculturele samen
leving geworden, maar deze multiculturaliteit is 
daarmee nog geen norm geworden. De Nederland
se samenleving ontving een christelijk stempel. Dat 
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de christelijke 
feestdagen die hier gevierd worden en de bescher
ming van de zondagsrust. Het is van belang de al
dus gestempelde cultuur als gemeenschappelijk erf
goed zorgvuldig te onderhouden. Kennis van de Bij
bel, als voorwaarde voor het verstaan van onze cul
tuur, zou daarom een plaats moeten hebben in het 
onderwijs. 
Ook de publieke media spelen een rol in het ver
sterken en ontplooien van het Nederlandse cultuur
Ieven. De publieke omroepen hebben hierin een bij
zondere en unieke taak. Dit bestel, met de omroep
verenigingen als basis, dient intact te blijven. Voor 
het Nederlandse cultuurleven is de Nederlandse 
taal van fundamentele betekenis. Tegenover de 
druk van de internationalisering dient de Neder
landse taal zorgvuldig en welbewust onderhouden 
te worden. Cultuuruitingen in meer kunstzinnige 
vorm kunnen eveneens het besef van gemeenschap 
en identiteit versterken. Wanneer ze deze afbreken 
door kwetsend taalgebruik of provocerend optre
den dient de overheid paal en perk te stellen. Men
sen mogen elkaar ook niet in de kunst als gebruiks
voorwerpen te kijk zetten. 

• 13 
Minderheden 
2.21 De arbeidsdeelname door allochtonen wordt 
gestimuleerd. Aan allochtone werkzoekenden 
wordt verdere educatie en arbeidsbemiddeling aan
geboden. Voor minderheden wordt door lokale 
overheden een op spreiding gericht volkshuisves
tingsbeleid gevoerd. 

2.22 Gezien het grote belang van een gemeen
schappelijke taal bij integratie van nieuwe minder
heden, worden wachtlijsten voor cursussen Neder
lands gereduceerd door de inzet van meer midde
len en betere faciliteiten. 

2.23 Omdat veel jongeren uit allochtone minder-

396 

heidsgroeperingen zonder diploma de school verla
ten, wordt het onderwijsachterstandenbeleid voort
durend geëvalueerd en waar nodig geïntensiveerd. 
Bij het onderwijsachterstandenbeleid worden ook 
welzijnsorganisaties (van minderheden) betrokken. 

2.24 Onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) is 
geen verantwoordelijkheid van de overheid en 
wordt derhalve overgelaten aan de eigen verant
woordelijkheid van minderheden. Er worden geen 
middelen meer voor vrijgemaakt. 

2.25 Subsidiëring van gebedsplaatsen en religieuze 
activiteiten wordt op grond van de onderscheiden 
verantwoordelijkheden van kerk en staat afgewezen. 

2.26 Het passief en actief kiesrecht dient voorbe
houden te zijn aan hen die de Nederlandse nationa
liteit bezitten. 

2.27 Het creëren van werkervarings- c.q. stage
plaatsen (voor nieuwkomers die het inburgerings
programma hebben gevolgd) in het bedrijfsleven, 
bij de overheid en in de non-profit-sector, wordt 
aangemoedigd. 

• 14 
Cultuur 
2.28 De overheid ziet toe op en verplicht zich tot 
de instandhouding van het eenvoudig en zorgvul
dig gebruik van het Nederlands als bestuurs-, cul
tuur- en omgangstaal. In het bijzonder wordt hier
voor gewaakt in het onderwijs, het openbaar be
stuur en de rechtspraak. Er dient een commissie te 
worden ingesteld die zorg draagt voor het vertalen 
van met name Engelse woorden en begrippen in 
het Nederlands. Samenwerking wordt op dit ter
rein gezocht met soortgelijke commissie(s) in Bel
gië. 

2.29 Cultuur in specifieke zin (beeldende kunst, 
muziek, theater, literatuur etc.) is als uiting van in 
de samenleving levende gevoelens van wezenlijk be
lang. Het cultuurbeleid van de overheid bestaat uit 
de ondersteuning van een toegankelijk kunstaan
bod. 

2.30 Giften van particulieren aan kunstenaars die
nen fiscaal aftrekbaar te zijn ('Maecenas-regeling') 

2.31 Publieke kunstuitingen zijn gebonden aan 
wettelijke bepalingen die bescherming bieden tegen 
kwetsing van religieuze en levensbeschouwelijke 
overtuigingen en gevoelens en de openbare eerbaar
heid en goede zeden waarborgen .. 
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• 15 
Pers en omroep 
2.32 In het overheidsbeleid ten aanzien van pers 
en omroep is het behoud en de bevordering van 
een pluriforme pers een belangrijke leidraad. 

2.33 Concentratie van dagbladen verdient, in het 
licht van een pluriforme en onafhankelijke pers en 
van vrije mededinging kritische bejegening. Met 
het oog op die pluriforme en onafhankelijke pers 
mag het marktaandeel van één uitgever of combina
tie van uitgevers van dagbladen maximaal 30% zijn. 

2.34 De omroepverenigingen blijven de basis voor 
het publieke omroepbestel, dat in zijn huidige om
vang en pluriformiteit gehandhaafd blijft. De ge
wenste pluriformiteit moet ook gelden voor de edu
catieve omroep 

2.35 Reclame verdwijnt op zondag van de publie
ke zenders. Compensatie voor gederfde inkomsten 
kan worden gefinancierd door verhoging van kijk
en luistergelden. 

2.36 In samenwerking met de betrokken branches 
wordt, uitgaande van art. 7 Grondwet, een overkoe
pelende commissie ingesteld, waar klachten kun
nen worden ingediend over misbruik van de vrij
heid van meningsuiting in de vorm van normover
schrijdende reclame, geweld en sex op tv, enz. De 
overheid spant zich in om de reclamebranche, ra
dio en televisie enz. te bewegen zich op vrijwillige 
basis bij deze commissie aan te sluiten. 

2.37 Bij relaties tussen commerciële omroepen en 
productiemaatschappijen, uitgeverijen en kranten 
ziet de minister van Economische Zaken, en in 
voorkomende gevallen het Commissariaat voor de 
Media, er op toe dat er geen sprake is van kartelvor
ming. 

2.38 Het beheer van en het toezicht op de kabel 
dient in handen te komen van een democratisch ge
controleerd of gekozen orgaan. 

2.39 Er dienen wettelijke kaders te komen ter re
gulering van wat er via nieuwe media (internet) 
wordt aangeboden. 

2.40 Kabelexploitanten dienen niet uitsluitend 
vaste pakketten aan te bieden. De afnemer moet 
kunnen bepalen op welke combinatie van zenders 
zijn of haar abonnement berust. 
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2.41 Nationale (sport-) evenementen dienen op 
de publieke zenders te volgen zijn. 

• 16 
2.7 Onderwijs 

Het is een grote verworvenheid dat het onderwijs 
in ons land kan worden ingericht in nauwe verbon
denheid met de levensbeschouwelijke keuzes van 
de ouders. Het is terecht dat van ouders daarvoor 
steeds de volle aandacht wordt gevraagd. De gelijk
stelling van bijzonder en openbaar onderwijs sinds 
1917 heeft in Nederland een uniek onderwijsbestel 
opgeleverd. Versterking en vernieuwing van het on
derwijs moeten binnen dit kader worden gezocht. 
De overdracht van normen en waarden via het on
derwijs is een belangrijk goed, dat niet moet wor
den verzwakt door schaalvergrotingsoperaties of te 
ver doorgevoerd decentralisatiebeleid. 
Belangrijk is te bedenken dat onderwijs meer is dan 
pure kennisverwerving. In onze samenleving be
staat het gevaar dat onderwijs wordt versmald tot 
technische leerprocessen en dat kennis wordt gere
duceerd tot allerlei specialismen. Overtuigingen, le
venshoudingen, normatieve visies worden mede 
overgedragen via de school. Onderwijs geven is te
vens opvoeden in levenswijsheid en het dragen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vakken als 
bijvoorbeeld geschiedenis, maatschappijleer en Ne
derlands zijn hierbij van bijzondere betekenis. 
Daarvoor moet in onze verzakelijkte tijd oog blij
ven. De aandacht voor persoonvorming mag echter 
niet doorslaan in de toepassing van psycho-sociale 
technieken (yoga, meditatie, etc.) die kunnen lei
den tot deformatie van het kind. Goed onderwijs, 
dat weet heeft van het belang van kennis én identi
teitsvorming, is de beste investering voor morgen. 
Inhoudelijke onderwijsvernieuwingen zijn van es
sentieel belang om de tred bij te houden van de 
snel veranderende samenleving. Structuurverande
ringen zonder duidelijk beleidskader zijn echter fu
nest voor het onderwijs. Wisselvallig en verander
lijk overheidsoptreden moet worden vermeden. In
houdelijke onderwijsvernieuwing en kwaliteitsver
beteringen zijn thans belangrijker dan allerlei struc
tuurveranderingen die geen duidelijk doel dienen. 
Het is terecht dat aandacht wordt gevraagd voor 
een goede introductie van geautomatiseerde leer
middelen (computer). 
Eén ding is duidelijk: er mag niet meer bezuinigd 
worden op het onderwijs. Er moet eerder geld bij 
voor zaken als klassenverkleining en ondersteuning 
van het leerproces. Het is van belang dat aan be
staande knelpunten wordt gewerkt alvorens nieuw 
beleid wordt ingezet. De geforceerde fusiegolf van 
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de laatste jaren heeft tot een gebouwen kwestie (dis
locatie-probleem) geleid, die nog niet is opgelost. 
De basisvorming in het voortgezet onderwijs moet 
grondig geëvalueerd worden. Intussen is het van be
lang dat er rust komt aan het front van het middel
baar onderwijs. In het hoger onderwijs moet meer 
ruimte komen voor vakken die de student helpen 
bij de bezinning op wetenschap en cultuur. De pres
tatiebeurs is een zware belasting voor studenten in 
het hoger onderwijs en kan in de huidige vorm niet 
gehandhaafd blijven. 

• 17 
2.42 De Onderwijsraad behoudt zijn specifieke 
taak als het gaat om de vrijheid van onderwijs. De 
Raad adviseert op dit punt bij wetgeving en in ge
val van conflicten tussen gemeenten en scholen, 
die de onderwijsvrijheid raken. 

2.43 Vanuit het oogpunt van spreiding van onder
wijsvoorzieningen en van de wenselijkheid van 
kleinschaligheid in het onderwijs, voert de over
heid een ruimhartig nevenvestigingsbeleid. 

2.44 De mogelijkheid tot decentralisatie van be
voegdheden naar het bijzonder onderwijs wordt 
verruimd mede om de dubbele loyaliteit van het 
gemeentebestuur te voorkomen. 

2.45 Het beleid ten aanzien van wachtgelders be
hoort niet tot de eigenlijke taken van de minister 
van Onderwijs. Herplaatsing, arbeidsbemiddeling 
en het daadwerkelijk verstrekken van de uitkering 
komen onder verantwoordelijkheid van het Minis
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

2.46 In de Grondwet worden openbaar en bijzon
der onderwijs onderscheiden. De zogenaamde 'Sa
meneerkingsschool' mag niet bij wetgeving wor
den afgedwongen. 

2.47 De normstelling, waaraan de jaarlijkse ver
goedingen voor materiële kosten van het primair 
en voortgezet onderwijs is gerelateerd, wordt zoda
nig aangepast dat daadwerkelijk sprake is van kos
tendekking. 

2.48 De stimuleringsbonus voor fuserende of fe
deratief samenwerkende scholen wordt afgeschaft. 

• 18 
Primair onderwijs en beroepsonderwijs 
2.49 In het primair onderwijs heeft verkleining 
van de klassen tot maximaal 25 leerlingen de hoog
ste prioriteit. Regelingen voor klassen- en onder-

398 

wijs-assistenten worden afgebouwd ten gunste van 
klassenverkleining. Voorts moet in het kader van 
klassenverkleining aandacht worden geschonken 
aan kleine scholen met grote combinatieklassen. 

2.50 Er wordt gestreefd naar vermindering van al
lerlei planverplichtingen. Deze en andere admini
stratieve verplichtingen drukken te zwaar op de 
schooldirectie. 

2.51 Het streven om leerlingen in achterstandsitu
aties zo veel mogelijk in het reguliere onderwijs te 
houden wordt ondersteund. Dit streven mag echter 
niet gepaard gaan met een verhoging van de drem
pels voor het speciaal onderwijs, in die zin dat kin
deren die op dat onderwijs zijn aangewezen extra 
lang moeten wachten op toestemming. 

2.52 Bij de onderwijsverzorging door schoolbege
leidingsdiensten dient de vraag van de scholen zelf 
doorslaggevend te zijn. Een vraag naar begeleiding 
door een landelijke dienst naar richting is, in het 
licht van de onderwijsvrijheid en de autonomie van 
de school, even legitiem als begeleiding door een re
gionale dienst. 

2.53 Het loslaten van het begrip richting bij de 
stichting van scholen wordt gesteund. De rechten 
van bestaande scholen moeten worden gerespec
teerd. De stichtingsnorm moet worden verlaagd. 
De bepaling van de 'kleur' rust bij het bevoegd 
gezag van de school. 

2.54 Aan leden van de medezeggenschapsraad 
mag, evenals aan bestuurs- en personeelsleden, on
derschrijving van doel en grondslag van de school 
worden gevraagd. 

2.55 De kerndoelen mogen niet te gedetailleerd 
zijn. Scholen moeten leerlingen op niveau onder
wijzen, maar daarbij wel de vrijheid behouden voor 
een eigen specifiek-pedagogische en levensbeschou
welijke invulling. 

2.56 Sponsoring van het onderwijs door bedrijven 
wordt verboden. Ook mogen de lasten van het on
derwijs niet op de ouders afgewenteld worden. De 
eigen bijdragen voor onderwijs moeten aanvaard
baar blijven. Op het leerlingenvervoer mag niet ver
der bezuinigd worden. 

2.57 Voor het volgen van goed onderwijs moeten 
zo weinig mogelijk financiële drempels worden op
geworpen. De heffing van lesgeld in het voortgezet 
onderwijs vanaf 16 jaar wordt afgeschaft. 
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• 19 
Hoger onderwijs 
2.58 In het Hoger Onderwijs dient beroepsoplei
dend en academisch onderwijs blijvend onderschei
den te worden. 

2.59 In het universitair onderwijs dient meer aan
dacht te worden besteed aan waarden en normen 
die in de wetenschap en in de samenleving tot gel
ding komen. 

2.60 HBO-instellingen dienen hun studenten te 
vormen in de vak-ethiek van het betreffende be
roep. 

2.61 Lerarenopleidingen worden in staat gesteld 
vanuit hun eigen identiteit te blijven werken. Sa
menwerking of samenvoeging van lerarenopleidin
gen met verschillende identiteiten mag niet worden 
afgedwongen. 

2.62 Op universiteiten verdienen geestesweten
schappen extra bescherming. Levensbeschouwelijk 
onderwijs in de vorm van bijzondere leerstoelen 
van bijvoorbeeld de Stichting Reformatorische 
Wijsbegeerte mogen rekenen op facilitering en on
dersteuning. 

2.63 Wetenschappelijk onderzoek dient hand in 
hand te gaan met ethische bezinning op de grenzen 
van onderzoek en toepassing daarvan. Binnen de 
universiteit moeten ethische commissies een grote
re rol gaan spelen . . 

2.64 De overheid garandeert ruimte voor funda
menteel wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. 
Disciplines die een grote maatschappelijke waarde 
vertegenwoordigen (zowel in de geesteswetenschap
pen als in de exacte wetenschappen) worden be
schermd. 

• 20 
Studiefinanciering 
2.65 Bij de nieuwe vormgeving van het stelsel van 
studiefinanciering wordt een onderscheid gemaakt 
tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige 
ouders. Aan studenten met minder draagkrachtige 
ouders wordt een adequate beurs verstrekt. 

2.66 De prestatiebeurs wordt afgeschaft. Zonder 
het risico van hoge schuldverplichtingen moeten 
studenten vijf jaar een beroep mogen doen op een 
beurs. Hierin worden tempo normen (aan de hand 
van studiepunten) verwerkt. 
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2.67 Ex-studenten worden in de gelegenheid ge
steld om hun studieschuld weg te werken door mid
del van het verrichten van gemeenschapstaken. 
Deze gemeenschapstaken zijn vergelijkbaar met ta
ken zoals die in het verleden werden verricht tij
dens vervangende dienstplicht. 

• 21 
2.8 Sociale verhoudingen en sociale zekerheid 

De bijbel tekent het leven van de mens als een ver
antwoordelijk bestaan. Arbeid is een zinvolle ver
vulling van een dergelijk bestaan. Mensen willen 
zich graag ingeschakeld weten. In een bijbelse visie 
op mens en arbeid ligt daarop de volle nadruk. De 
mens heeft de opdracht de schepping te beheren en 
te bouwen tot eer van God. Niemand is daarbij nut
teloos. Het gaat ook om de ontplooiing van wat 
klein of gering lijkt. De onderscheiding tussen be
taalde en onbetaalde arbeid, tussen hoog en laag ar
beidsvermogen is daaraan ondergeschikt. Daarom 
moet er door de overheid en door de burgers in 
hun verantwoordelijkheid uit alle macht gepro
beerd worden mensen op één of andere wijze in te 
schakelen. Ook de gehandicapte, de allochtoon en 
de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte. Zo houden we 
de gemeenschap in ere. 
Privatisering, marktwerking en flexibilisering lei
den niet automatisch tot een rechtvaardige sociale 
ordening. Daarvoor zijn politieke en morele keuzes 
nodig die de sociale bodem onder de economie ge
zond houden. De overheid moet zich inspannen 
voor goede sociale verhoudingen en goede sociale 
voorzieningen op een aanvaardbaar minimum
niveau. Dat betekent tevens een inzet voor finan
ciële solidariteit van de werkenden met de niet-wer
kenden, voor de bescherming van de werknemer 
op de werkvloer, voor een effectieve bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting. Misbruik van rege
lingen en een verschijnsel als zwartwerken tonen 
een gebrek aan solidariteit. Zwartwerken moet als 
vorm van broodroof duidelijker bestreden worden. 
Er is in de achter ons liggende periode te weinig ge
daan om het hiervoor benodigde normbesef in de 
samenleving aan te wakkeren. Solidariteit en om
zien naar elkaar vereisen een morele grondslag die 
uitdrukkelijk benoemd moet worden. 

• 22 
Inkomensbeleid 
2.68 Het inkomensbeleid wordt in beginsel op 
rijksniveau bepaald. Gemeenten kunnen een eigen 
minimabeleid voeren, onder de voorwaarde dat dit 
niet leidt tot ongerechtvaardigde inkomensverschil
len tussen gemeenten. 
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2.69 Verlaging van het netto-minimumloon 
wordt afgewezen. Daarnaast moet worden voorko
men dat aanvulling van het minimumloon noodza
kelijk is om op het bestaansminimum uit te komen 

2.70 Armoedebestrijding is een wezenlijk onder
deel van het inkomensbeleid. De vrijlatingsbepaling 
in de Bijstandswet wordt verruimd, naarmate men 
langer afhankelijk is van een uitkering. Bij de be
strijding van armoede wordt de samenwerking ge
zocht met diaconieën en charitatieve instellingen. 
Aan diegenen die zich langer dan drie jaar op een 
sociaal minimum bevinden, wordt een landelijk 
vastgestelde toeslag verstrekt. 

2.71 Jaarlijks moet een landelijke minimarappor
tage worden gepubliceerd. Daarin wordt in elk ge
val vermeld de inkomensbestanddelen en kosten 
voor huishoudens met een inkomen op het sociaal 
minimum in iedere gemeente. op deze wijze kan 
worden bepaald of de koopkracht van betrokkenen 
onder het sociaal minimum is gedaald. 

2.72 Private schuldhulpverlening kan een comple
mentaire taak ten opzichte van gemeentelijke in
stantie (sociale dienst, kredietbank) vervullen. Om 
malafide praktijken tegen te gaan is het noodzake
lijk dat zo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot 
certificering van bonafide private organisaties. 

• 23 
Arbeidsverhoudingen 
2.73 In wetgeving moet worden vastgelegd dat 
niet mag worden gestaakt dan nadat arbitrage heeft 
plaatsgevonden. De positie van werkwilligen ver
dient een geloofwaardige bescherming. Arbeidscon
flicten in vitale diensten, zoals politie, brandweer 
en openbaar vervoer worden via bindende arbitra
ge opgelost. 

2.74 De ondernemingsraad krijgt een wettelijk 
recht op een vertegenwoordiging in de Raad van 
Commissarissen. 

2.75 Bevorderd wordt de geleidelijke afschaffing 
van de VUT. Gestreefd wordt naar flexibele pensio
nering, waarbij op vrijwillige basis ook pensione
ring later dan bij het bereiken van de 65-jarige leef
tijd mogelijk is. 

2.76 De rechtspositie van zogeheten flexibele 
werknemers (oproepkrachten, uitzendkrachten) 
moet worden versterkt. Zo worden de mogelijkhe
den voor het opeenvolgend gebruik van tijdelijk 
arbeidscontracten ingeperkt en wordt een uitzend-
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overeenkomst in principe beschouwd als een ar
beidsovereenkomst. 

2.77 De overheid bevordert in het sociaal-econo
misch leven het respect voor de zondagsrust. Het 
inschakelen van de zondag als 'normale' werkdag 
wordt tegengegaan. Waar nodig worden wettelijke 
bepalingen daartoe aangepast. 

• 24 
Sociale zekerheid 
2.78 Speciale aandacht zal moeten worden besteed 
aan de toegankelijkheid van de sociale verzekerin
gen. De overheid stelt in geval van privatisering de 
minimum voorwaarden vast waaraan de sociale 
verzekeringen moeten voldoen. 

2.79 Tegenover uitkeringsrechten behoren voor 
de beroepsbevolking plichten te staan, b.v. betref
fende sollicitaties en scholing, het accepteren van -
passende arbeid ook buiten de eigen woonplaats of 
regio en - na verloop van een half jaar - het verrich
ten van vrijwilligerswerk en gemeenschapstaken. In 
relatie hiermee moet de bijverdienregeling worden 
versoepeld. 

2.80 Een regeling voor arbeidsduurvermindering 
is wenselijk met name om de positie van oudere 
werknemers te versterken. 

2.81 Het verdient aanbeveling tot premiedifferen
tiatie in de WW over te gaan. 

2.82 De WW blijft recht bieden op een uitkering 
gebaseerd op het laatst verdiende loon. Een 'mid
delloon-WW' doet onvoldoende recht aan het ver
zekeringskarakter en zal met name oudere werk
nemers met kinderen hard treffen. 

2.83 Er wordt afgezien van de introductie van 
marktwerking in de WAO. 

2.84 De AOW blijft welvaartsvast. Het netto
AOW-inkomen wordt geleidelijk aan met 5%-punt 
verhoogd. Ter financiering van de AOW wordt de 
heffingsgrondslag van de AOW-premie verbreed en 
wordt het AOW -fonds deels vanuit de belastingop
brengsten gevoed. Verhoging van de premies wordt 
niet uitgesloten. 

2.85 De Algemene Nabestaandenwet (ANW) 
wordt aanmerkelijk versoepeld. De verzekering van 
het zogenaamde ANW -gat moet voor alle belang
hebbenden tegen aanvaardbare premies mogelijk 
zijn. Er worden maatregelen getroffen om te voor-
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komen dat nabestaanden teveel koopkracht verlie
zen. De gelijkstelling tussen gehuwden en samen
wonenden wordt teruggedraaid. 

2.86 Het inkomensbegrip in inkomensafhankelij
ke regelingen moet zo spoedig mogelijk worden ge
harmoniseerd. 

2.87 Het toezicht op de uitvoering van de Algeme
ne Bijstandswet wordt verbeterd; bij het toepassen 
van maatregelen wordt rekening gehouden met mo
gelijkheden van gemeenten om fraude-opsporing 
te vertalen in fraudebestrijding. 

2.88 Met name voor niet-kostwinners, deeltijd
werkers en seizoenarbeiders en maatschapvissers is 
de verzekeringsplicht voor werknemersverzekerin
gen geen klemmende noodzaak. Nader onderzocht 
wordt in welke gevallen de verzekeringsplicht kan 
vervallen. 

2.89 Gestreefd wordt naar het opzetten van een 
centrale gegevensbank, waarin de administratie van 
alle uitvoeringsorganisaties op het terrein van socia
le verzekeringen is gebundeld. Hierbij moet uiter
aard bijzondere aandacht worden besteed aan pri
vacybescherming en bestuurlijke inbedding. 

2.90 De bestrijding van misbruik en oneigenlijk 
gebruik in de sociale zekerheid verdient prioriteit, 
zeker ook om het draagvlak voor de sociale zeker
heid in stand te houden. Gemeenten worden ver
plicht voldoende sociaal rechercheurs aan te stellen. 

• 25 
Werkgelegenheid 
2.91 Melkert- en banenpoolbanen worden afge
schaft. In plaats daarvan worden nieuwe reguliere 
banen gecreëerd in de collectieve sector (verple
ging, thuiszorg, politie, onderwijs en bij de gemeen
telijke overheid). Hiertoe worden voldoende mid
delen beschikbaar gesteld. 

2.92 Ter bestrijding van de groei van het aantal ar
beidsongeschikten vindt adequate uitvoering van 
en controle op het ARBO-beleid plaats. Daarnaast 
moet in de arbeidsongeschiktheidswetten een on
derscheid worden gemaakt tussen het beroepsrisico 
en het sociaal risico, om de verantwoordelijkheid 
van werknemers voor hun eigen gezondheid te be
nadrukken. 

2.93 'Begeleid werken' van gehandicapten, con
form het concept zoals dat bij de Stichting ROZIJ 
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Werk (voorheen Breman-project genoemd) plaats
vindt, wordt landelijk toepasbaar. 

2.94 Om de door de vele bezuinigingsrondes on
verantwoord lange wachtlijsten versneld weg te 
werken is een extra financiële impuls van de 
rijksoverheid voor noodlijdende Sociale Werkvoor
ziening-bedrijven onontbeerlijk. 

2.95 De sollicitatieplicht voor alleenstaande bij
standgerechtigde ouders met minderjarige kinde
ren wordt afgeschaft. Wel kan van deze categorie 
ouders worden verwacht dat - bij voorkeur onder 
schooltijd van de kinderen - wordt voldaan aan een 
scholingsplicht. De mogelijkheden van ontheffing 
van de sollicitatieplicht in het geval de betrokkene 
zorgtaken verricht, moeten worden verruimd. 

2.96 Aan de zogenaamde één-loket-gedachte, 
waarbij gemeenten, arbeidsvoorziening en uitvoe
ringsinstellingen ten bate van werkzoekenden ver
gaand samenwerken, dient voortvarend gestalte te 
worden gegeven. 
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III Het recht in het hart 
Over openbare orde en 
openbaar bestuur 

• 26 
3.1 Politiek van de dienstbaarheid 

Nederland is een soevereine staat. Een staat met 
een duidelijk omgrensd grondgebied, een zelfstan
dig openbaar bestuur en een bevolking die zich als 
een culturele eenheid met dit alles verbonden weet. 
Om die bevolking gaat het ons wanneer we het in 
dit hoofdstuk willen hebben over het openbaar be
stuur. Het bestuur is er immers voor die bevolking, 
de bevolking is er niet voor het bestuur. Als er geen 
mensen zijn, is er ook geen overheid. God gaf men
sen een opdracht de aarde goed te beheren en gaf 
daartoe ook overheden. In het bestuur van het land 
zetten we een dikke streep onder het woord dienst
baarheid. Zij die een openbaar ambt bekleden - als 
minister of als gemeenteraadslid of als rechter -
doen dat in dienstbaarheid aan de samenleving. 
Wanneer regering en parlement wetten maken, is 
het van wezenlijk belang dat zijzelf daarvan door
drongen zijn. Als politie en justitie bezig zijn het 
recht te laten gelden en het onrecht te bestrijden, 
zijn ze dienstbaar aan het welzijn van de samen
leving. 
De Bijbel roept bestuurders op het recht in hun 
hart te dragen (Deuteronomium 6:6, Micha 3: 1). 
Dat betekent niet alleen dat je de Grondwet en de 
wetten van het land respecteert, maar dat je door 
middel daarvan de gerechtigheid van God zoekt. 
Het recht is er om de samenleving leefbaar te hou
den . Het recht is er vanwege de zich altijd weer ma
nifesterende slechte aard van de mens. Het be
schermt de zwakke tegen uitbuiting door de ster
ken. Het geeft richting aan de rechtsstaat. Wanneer 
het recht zo wordt verbonden met de gerechtigheid 
in het publieke leven, krijgt de samenleving de be
zieling om het goede te doen. Dat is de eerste 
grondregel voor bestuurders. Wie het recht in het 
hart draagt is niet uit op eigen voordeel of prestige, 
maar is gericht op het welzijn van allen. Gevange
nissen zijn een noodzakelijk kwaad, maar als het 
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recht niet in de harten leeft, is er altijd een cellen
tekort. 
Gerechtigheid verhoogt een volk. Ook de Neder
landse bevolking zal zich moeten inspannen voor 
de publieke gerechtigheid. We willen allemaal een 
betrouwbare overheid en een goed functionerende 
rechtsstaat. Daarvoor is nodig dat burgers zich zelf 
inzetten voor een maatschappelijk klimaat waarin 
bepaalde normen en waarden gerespecteerd en na
geleefd worden. Verantwoordelijk en actief burger
schap, zorg voor een veilige woon-, werk- en leef
omgeving, bescherming van elkaars naam en goed, 
dat zijn belangrijke dingen. Wanneer we niet alleen 
maar eigen voordeel calculeren, krijgt ook de roep 
om een betrouwbare en geloofwaardige overheid 
stevige grond onder de voeten. Een stijl van gedo
gen verraadt onverschilligheid voor de publieke 
zaak. Daarmee begint de verloedering van de sa
menleving. Vraag niet alleen wat uw land voor u 
kan doen, vraag wat u voor uw land kunt doen, zei 
J.F. Kennedy ruim dertig jaar geleden. Dat is de eer
ste grondregel voor de burger. 
Die boodschap geldt des te sterker in een land van 
minderheden. Heel onze geschiedenis laat zien hoe 
de liefde voor de publieke zaak en de ruime vrijhe
den op allerlei gebied hand in hand gingen. De 
grondwettelijke vrijheden die we in Nederland ken
nen en die ons dierbaar zijn, zijn er om aan een ie
der de ruimte te geven, niet om minderheden te 
beschadigen of te kwetsen. Toch spreekt die hoog
geroemde Nederlandse tolerantie vandaag niet van
zelf meer. Stigmatiseren van buitenlanders, posters 
in bushokjes met teksten die het christelijk geloof 
bespotten, steeds schaamtelozer bloot in de media: 
vrijheden op het gebied van meningsuiting, zon
dagsviering of personeelsbeleid worden steeds va
ker ten koste van leden van etnische of religieuze 
minderheidsgroepen misbruikt. Er moet blijvend 
gewaakt worden tegen alle vormen van discrimina
tie en racisme. Daartoe behoort ook het respecte
ren van elkaars meningen. Een goed gebruik van de 
vrijheden met het oog op opbouwende en politieke, 
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maatschappelijke en culturele activiteiten vergt een 
positieve en actieve bescherming. 
Dat is de politieke en staatkundige vernieuwing die 
we het hardst nodig hebben. Er wordt wel gespro
ken over de noodzaak van politieke en staatkundige 
vernieuwing. Deze moet dan bestaan uit gemeente
lijke en provinciale herindelingen, nieuwe denk
beelden over het kiesstelsel, meer referenda etc. Het 
heeft de betrokkenheid van de burger bij het werk 
van politieke partijen niet vergroot. Intussen parti
cipeert de burger wel in actiegroepen en maatschap
pelijke bewegingen. De beste vorm van staatkundi
ge vernieuwing bestaat in het aanspreken van men
sen op wat hen beweegt. De politiek moet verlost 
worden van haar technocratisch en bureaucratisch 
karakter en weer opnieuw overtuigingen ter sprake 
brengen. De politiek moet ook heldere keuzes dur
ven maken als het gaat om de grote kwesties op het 
gebied van ethiek en bestuur. Dat is politiek uit het 
hart. 

3.2 Openbaar bestuur 

• 27 
3.1 In wetgeving en beleid wordt gewaakt tegen 
aantasting en geleidelijke uitholling van de klassie
ke grondrechten. In het bijzonder de vrijheid van 
godsdienst - in de ruimste zin van het woord - en 
de vrijheid van onderwijs behoeven ruimhartige 
bescherming. Bij de evaluatie van de Algemene 
Wet Gelijke Behandeling zal hieraan in het bijzon
der aandacht moeten worden geschonken. 

3.2 Het misbruik van Gods naam behoort onder 
geen beding de bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting te krijgen; teneinde het strafrechte
lijk verbod op openbare godslastering zijn volle be
tekenis te laten behouden, is een actiever optreden 
van het Openbaar Ministerie gewenst. 

3.3 Racisme en discriminatie op grond van huids
kleur verdienen krachtige bestrijding. Het anderen 
opzetten tot discriminatie wordt daartoe strafbaar 
gesteld in een apart 'haatzaai-artikel'. Bij geweld
pleging of herhaalde ordeverstoringen door of on
der verantwoordelijkheid van extremistische orga
nisaties komen maatregelen als beperking van de 
demonstratievrijheid, stopzetten van overheidssub
sidies, het niet ter beschikking stellen van zendtijd 
voor RTV en zonodig een partijverbod in aanmer
king. 

3.4 Introductie van een Constitutioneel Hof ver
dient aanbeveling. Met het oog op de bescherming 
van de grondrechten wordt het mogelijk gemaakt 
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een wetsvoorstel, dat volgens ten minste 30 leden 
van de Tweede Kamer spanning oplevert met de 
Grondwet, uitsluitend bij gekwalificeerde meerder
heid aan te nemen. 

3.5 In de Grondwet wordt vastgelegd dat verdra
gen slechts dan van invloed kunnen zijn binnen de 
Nederlandse rechtsverhoudingen, indien de in
houd van die verdragen is vertaald in Nederlandse 
wetgeving. Rechtstreekse werking van onderdelen 
van verdragen wordt hiermee afgewezen. 

3.6 Rechtstreekse subsidiëring van politieke par
tijen wordt afgewezen. Ondersteuning van aan par
tijen gelieerde instellingen (wetenschappelijke bu
reaus, vormingsinstituten, jongerenorganisaties) is 
een aanvaardbaar middel ter versterking van het 
parlementair-democratische stelsel. 

3.7 Wijziging van het kiesstelsel in de richting 
van een districtenstelsel wordt afgewezen. 

3.8 Het consultatief referendum kan slechts wor
den toegepast bij beslissingen waarbij de nationale 
soevereiniteit in geding is, zoals de plaats van Ne
derland in Europa. Een wetgevend (of correctief) 
referendum wordt afgewezen. 

3.9 Gedogen moet beperkt blijven tot zeer uitzon
derlijke situaties en altijd een tijdelijk karakter heb
ben. De geloofwaardigheid van de overheid wordt 
geschaad als handhaving van de strafbaarstelling 
niet gepaard gaat met daad werkelijke opsporing 
en vervolging van overtredingen. 

3.10 De mogelijkheden van de burger om zich te 
verweren tegen inbreuken op de privacy (ongewen
ste post/telefoon, reality-tv) worden verruimd. De 
privacy-wetgeving wordt tevens gericht op de be
scherming van genetische gegevens. 

• 28 
3.11 Bij decentralisatie van rijkstaken wordt de 
rechtsgelijkheid voor de burgers nadrukkelijk mee
gewogen. Decentralisatie van rijkstaken naar pro
vincie of gemeente behoort, mede ter versterking 
van het decentrale bestuur, gepaard te gaan met be
schikbaarstelling van voldoende financiële midde
len; van een automatische 'efficiency-korting' mag 
geen sprake zijn. 

3.12 Vanwege het belang van helderheid en door
zichtigheid van de bestuurlijke organisatie, ver
dient een bestuurslaag tussen provincie en gemeen
te ('vierde bestuurslaag') geen aanbeveling. Be-
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staande en nieuwe bestuurs- en samenwerkings
vormen (gewesten, stadsprovincies, gemeenschap
pelijke regelingen) worden aan dit uitgangspunt 
getoetst. 

3.13 Terugdringing van de enorme verscheiden
heid aan bestuurlijke en functionele regio's en sa
menwerkingsvormen en -gebieden is dringend ge
boden. 

3.14 Functionele decentralisatie en convenanten 
als beleidsinstrumenten worden kritisch bezien, 
aangezien daarbij gemakkelijk publieke en private 
taken en belangen vermengd worden. 

3.15 Versterking van de coördinerende rol van de 
provincie is nodig, met name voor een integrale 
aanpak van het economisch ontwikkelingsbeleid, 
omgevingsbeleid (milieu, ruimtelijke ordening) en 
infrastructureel beleid (verkeer en vervoer). 

3.16 De Gemeentewet wordt ontdaan van onno
dig bevoogdende en/ofbeperkende, alsmede louter 
schaalvergroting bevorderende regels. 

3.17 Omdat gemeentelijke herindelingen altijd 
een vergroting van de afstand tussen bestuur en 
burger tot gevolg hebben, dienen deze slechts 
plaats te vinden als uitbreiding van bevoegdheden 
en middelen van gemeenten en samenwerking tus
sen gemeenten geen uitkomst bieden voor evidente 
knelpunten, zoals bijvoorbeeld bestuurlijke ver
snippering of gebrekkige bestuurskracht. De coör
dinerende rol van de provincie moet versterkt wor
den. Herindelingen of afsplitsingen kunnen voor
werp zijn van consultatieve plaatselijke referenda. 
Bij herindelingen wordt aan sociaal-culturele crite
ria een grote betekenis gehecht. 

3.18 Voor grootstedelijke gebieden (Rotterdam, 
Amsterdam en Den Haag) kan worden overwogen 
samenwerkingstaken van omliggende gemeenten 
over te dragen aan kleinere provincies onder de 
voorwaarde dat gemeenten binnen die kleinere 
provincies zelfstandig en vitaal blijven. 

3.19 Benoeming van burgemeesters en Commis
sarissen van de Koningin door de Kroon verdient 
de voorkeur boven enigerlei vorm van (verkapte) 
verkiezing. Naast deskundigheid en geschiktheid is 
evenredige spreiding over politieke partijen een be
langrijk criterium bij benoemingen in deze en an
dere (bestuurlijke) functies. 

3.20 'Politieke benoemingen' in geval van overige 
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openbare ambten en functies vertroebelen de ver
houdingen en vormen een bedreiging van de on
misbare scheiding van machten en verantwoorde
lijkheden. 

• 29 
3.3 Vreemdelingenbeleid 

Bij vreemdelingenbeleid gaat het om het vraagstuk 
van de toelating van mensen met een niet-Neder
landse nationaliteit in ons land. Jaarlijks melden 
zich enkele tienduizenden 'vreemdelingen' aan de 
grens of op Schiphol. Een belangrijk deel van hen is 
op de vlucht geslagen en verlangt de status van poli
tiek vluchteling en is dus asielzoeker. Anderen zijn 
op zoek naar betere economische perspectieven. 
Niet vergeten mag worden dat internationale mi
gratie mede in de hand wordt gewerkt door slechte 
economische vooruitzichten in bepaalde delen van 
de wereld. Er is dan ook een verband tussen ontwik
kelingssamenwerking en het indammen van vluch
telingenstromen. 
De asiel verzoeken worden getoetst door de Immi
gratie- en Naturalisatiedienst. Dit moet zorgvuldig 
gebeuren. Het opkomen voor de vreemdeling is 
een christelijke plicht (Exodus 22:21). Voor politie
ke vluchtelingen moet er een wijkplaats zijn, anders 
zouden wij meewerken aan hun onderdrukking. 
Economische vluchtelingen moeten terug. Neder
land kan niet onbeperkt mensen opnemen, Neder
land kan zich wel inzetten voor verbetering van eco
nomische perspectieven en opvang van vluchtelin
gen elders op de wereld. De toetsing moet niet al
leen barmhartig zijn, maar ook rechtvaardig. Het is 
van belang dat de opvang van vluchtelingen en de 
toetsing van asielaanvragen zo dicht mogelijk bij de 
bron plaatsvinden, dat wil zeggen in de regio waar 
vluchtelingen vandaan komen. 
Bij eventuele repatriëring zal men er van verzekerd 
moeten zijn dat in het land van herkomst funda
mentele mensenrechten, in het bijzonder op het 
punt van de godsdienstvrijheid, niet worden ge
schonden. 

• 30 
3.21 Het Vluchtelingenverdrag behoort op een 
loyale wijze te worden uitgevoerd. Het - noodzake
lijke - restrictieve toelatingsbeleid betekent niet dat 
Nederland zich aan de medeverantwoordelijkheid 
voor de zorg voor (opvang van) vluchtelingen el
ders in de wereld kan onttrekken. Als sluitstuk van 
een zorgvuldige toelatingsprocedure geldt een con
sequent uitzettingsbeleid. 

3.22 Nederland moet zich inzetten voor het berei-
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ken van duurzame oplossingen voor de vluchtelin
genproblematiek. Van duurzame oplossingen is 
sprake als de mogelijkheden om menswaardig te le
ven en de fundamentele rechten van vluchtelingen 
zijn hersteld. 

3.23 Het is gewenst dat de opvang in eerste aanleg 
van alle vluchtelingen ook de beoordeling van het 
vluchtverhaal (de asieltoets) plaatsvindt in de eigen 
regio, bij voorkeur in opvangcentra onder beheer 
van de Verenigde Naties. Met inachtneming van 
een in overleg met het gastland te bepalen contin
gent en onder toetsing aan internationaal vastge
stelde criteria, vindt toewijzing plaats door de Ver
enigde Naties. 

3.24 Binnen het kader van de thans geldende pro
cedure behoren asielzoekers zo snel mogelijk te we
ten waar zij aan toe zijn. De procedures moeten 
daarom worden bekort. De deugdelijkheid van be
sluiten over toelating of uitzetting is een voortdu
rend aandachtspunt. Uitzetting van uitgeprocedeer
de vreemdelingen gaat - mits zij te goeder trouw 
zijn - gepaard met een aanbod tot hulp bij de her
vestiging, bijvoorbeeld door al in Nederland de mo
gelijkheid tot het volgen van vakcursussen te bie
den. De terugzending van technisch moeilijk ver
wijderbare asielzoekers moet in internationaal ver
band worden opgelost. Op landen die weigeren uit
geprocedeerde asielzoekers weer op te nemen, dient 
in EU-verband meer druk te worden uitgeoefend. 

3.25 Aan toegel(!ten vluchtelingen worden alle 
kansen geboden zich in Nederland een plaats te 
verwerven en hun talenten en bekwaamheden te 
ontplooien. Niet-toegelaten vreemdelingen die bui
ten hun schuld niet verwijderbaar zijn, hebben 
recht up opvang. 

3.26 Aan de wettelijke voorwaarden voor natura
lisatie, met name beheersing van de Nederlandse 
taal, behoort beter de hand te worden gehouden. 
Toekenning van het Nederlanderschap dient alleen 
plaats te vinden wanneer de oorspronkelijke natio
naliteit wordt prijsgegeven. 

• 31 
3.4 Politie en justitie 

De crisis in de opsporing, waar de enquête-commis
sie-Van Traa over rapporteerde, vergt een krachtig 
optreden van politie en justitie. De overheid moet 
daarvoor de nodige middelen ter beschikking stel
len. De sterke arm van de politie schiet tekort om 
geweldsdelicten, diefstallen en andere misdrijven te 
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voorkomen en de daders te vinden. Het aantal op
geloste misdrijven daalt van jaar tot jaar en be
draagt nu 19%. Verontrustend is ook de toename 
van geweld onder jongeren en de steeds ernstiger 
aard van de misdrijven begaan op jeugdige leeftijd. 
Criminele organisaties opereren internationaal en 
worden steeds professioneler. Het feit dat geweld 
en georganiseerde criminaliteit zich concentreert 
bij bepaalde minderheidsgroepen en in een aantal 
oude binnensteden is ronduit zorgwekkend. 
De recent uitgevoerde reorganisatie van de politie 
is niet het goede antwoord op deze situatie geble
ken. Bij een aantal politiekorpsen zijn specialismen 
als milieupolitie, zedenpolitie verdwenen en per sal
do is de politiebezetting in menige regio afgeno
men. De preventietaak en de aandacht voor nieuwe 
probleemgevallen lijden er onder. De groeiende 
kennis over de mishandeling van vrouwen - onder 
meer in huwelijksrelaties -, over misbruik van kin
deren en over gewetenloze vrouwenhandel, vragen 
veel aandacht. In het licht van deze en andere ur
gente politietaken kan de vraag worden gesteld of 
bijvoorbeeld de enorme inspanning voor de begelei
ding van wedstrijden in het betaald voetbal wel ver
antwoord is te noemen. Veel tijd en energie wor
den momenteel opgeslokt door discussies over de 
meest gewenste politie-organisatie. Er moet snel 
duidelijkheid komen over een verbeterde politie
organisatie. 
Het strafrecht is steeds in ontwikkeling. De straf
maat bij drugscriminaliteit moet hoger worden. 
Ook als het gaat om grove gewelds- en zedendelic
ten mag de afschrikkende werking van een zware 
straf worden ingezet om de samenleving te bescher
men tegen misdadigers. Herinvoering van de dood
straf wordt niet bepleit. Dit neemt niet weg dat het 
huidige artikel 114 van de Grondwet onjuist is - en 
dus geschrapt zou moeten worden -, omdat daarin 
ten principale wordt ontkend dat de overheid gele
gitimeerd is tot het opleggen van de doodstraf, een 
bevoegdheid die zij in het licht van bijbelse gege
vens onmiskenbaar heeft. 
Er moet opnieuw en kritisch gekeken worden naar 
het instrument van vervroegde invrijheidstelling. 
Het ernst maken met ons rechts- en strafsysteem 
mag ons niet doen vergeten dat een samenleving 
niet klaar is met het opbergen van misdadigers. De 
zorg voor gedetineerden dient gericht te zijn op 
mogelijkheden van herstel en het bieden van kan
sen op terugkeer in de samenleving. Ook is het van 
belang de slachtoffers van een misdrijf goede nazorg 
te bieden. Er moet aandacht zijn voor zaken als ver
zoening, slachtofferhulp en hulp aan ex-gedetineer
den. Er moet meer aandacht komen voor het ver-
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zoenend ini tiatief tussen mensen (private gerechtig
heid). 

• 32 
3.27 De gebleken knelpunten van de nieuwe poli
tie-organisatie (aansturing, democratische contro
le, capaciteitstoedeling, flexibele reactie op capaci
teitsbehoefte in bijvoorbeeld toeristen geb i eden) 
moeten zo snel mogelijk worden opgelost, bij voor
keur binnen het huidige bestel. Een provinciale po
litie wordt evenwel niet op voorhand uitgesloten. 

3.28 leder korps dient te beschikken over vol
doende capaciteit voor de specialismen jeugd- en 
zedenzaken, milieu- en veldpolitie, en bestrijding 
van handel in bedreigde diersoorten. 

3.29 Samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen de verschillende politiekorpsen, ook inter
nationaal, moeten worden geoptimaliseerd. Euro
pol kan hierbij een rol spelen (registratie interna
tionale criminaliteit, vermissingen), maar dient 
geen uitvoerende bevoegdheden te krijgen. Inter
nationale samenwerking op het gebied van politie 
en justitie dient zich meer te richten op georgani
seerde criminaliteit vanuit Oost-Europa. 

3.30 De minister van justitie draagt de volle poli
tieke verantwoordelijkheid voor besluiten en han
delingen van het Openbaar Ministerie. Het OM is 
geen onderdeel van de rechterlijke macht. 

3.31 Het is onaanvaardbaar indien politie en justi
tie door onvoldoende capaciteit de hun opgedra
gen taken (veiligheid, openbare orde, misdaadbe
strijding, snelle gerechtelijke vervolging, adequate 
uitvoering rechterlijke vonnissen) niet op een goe
de wijze kunnen uitvoeren. Niet alleen in de stede
lijke regio's, maar ook op het platteland dient te al
len tijde voldoende politie-sterkte gewaarborgd te 
zijn. Er moet voldoende surveillance kunnen plaats
vinden en de aanrijtijden moeten acceptabel blijven. 
Sepots ofheenzendingen die voortvloeien uit capa
citeitsoverwegingen behoren niet voor te komen. 

3.32 Ter beteugeling van de kleine criminaliteit 
kunnen stadswachten, toezichthouders in wijken, 
winkelcentra, recreatiegebieden, stations en buurt
preventie een nuttige aanvulling vormen op de po
litiesterkte, mits duidelijkheid bestaat over de ver
houding tot de politie (verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden). 

3.33 De eigenlijke politiezorg mag niet worden 
'geprivatiseerd' door de opkomst van particuliere 
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beveiligingsbureaus e.d. Dit neemt niet weg dat de 
kosten van (massale) politie-inzet bij sport- en an
dere manifestaties, houseparties, e.d., in rekening 
moeten worden gebracht bij de organisatoren. 
Deze zijn eerstverantwoordelijk voor de gang van 
zaken op eigen terrein en dienen maatregelen te 
treffen om ongeregeldheden te voorkomen. 

• 33 
3.34 De opsporing en bestrijding van de georgani
seerde criminaliteit geschiedt bij voorkeur door 
multi-disciplinaire teams, waarin behalve de poli
tie bijvoorbeeld ook de FIOD, en de douane en spe
cifieke deskundigen deelnemen. 

3.35 Financiële recherche dient in de opleiding en 
in de praktijk van de opsporing van de georgani
seerde criminaliteit een prominente plaats in te ne
men. De mogelijkheden van de 'pluk ze' -wetgeving 
moeten beter benut worden. 

3.36 Het doorlaten van drugs en andere illegale 
goederen en het gebruik maken van criminele bur
ger-infiltranten of kroongetuigen bij de opsporing 
wordt afgewezen. 

3.37 De handhaving van de verkeersveiligheid is 
een taak die zich op het grensvlak van het eigenlij
ke politiewerk bevindt. Het verdient aanbeveling 
om het toezicht op de verkeersveiligheid in een 
aparte dienst voor de verkeersveiligheid te organi
seren, los van de politie-organisatie, onder eindver
antwoordelijkheid van de minister van Verkeer en 
Waterstaat. Tot de instrumenten om de verkeers
veiligheid te handhaven behoren strenge sancties 
en een lik-op-stuk-aanpak. 

3.38 Bevorderd wordt dat politie en justitie op 
meer gestructureerde wijze aandacht schenken aan 
de opsporing van vermiste personen. 

3.39 Ter vergemakkelijking van de bestrijding 
van met name de georganiseerde misdaad, wordt 
het witwassen van geld strafbaar gesteld. 

3.40 In de strafrechtspleging dient meer aandacht 
te worden gegeven aan de positie van het slachtof
fer van delicten. Behalve aan slachtofferhulp kan 
gedacht worden aan een verdere versterking van de 
rol van het slachtoffer in het strafproces. De moge
lijkheden tot verhaal van geleden schade op de da
der moeten worden vergemakkelijkt en verruimd. 

3.41 Gevangenissen, huizen van bewaring en tbs
inrichtingen behoren drugsvrij te zijn. Binnen de 
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penitentiaire inrichtingen geldt een sober regiem, 
dat overigens zoveel mogelijk gericht is op resocia
lisatie en begeleiding op terugkeer in de maat
schappij. 

3.42 Om delinquent gedrag tijdens proefverlof te 
voorkomen wordt het toezicht tijdens het verlof 
verscherpt. De vervroegde invrijheidsstelling be
hoort geen automatisme te zijn, maar wordt terug
gebracht tot de kern: beloning voor goed gedrag. 

• 34 
3.5 Openbare eerbaarheid, zedelijkheid 

Uit allerlei signalen uit de samenleving kan worden 
afgeleid dat de vrije seksuele moraal, die jarenlang 
verkondigd is, tot grote individuele en maatschap
pelijke schade leidt. Seksuele intimidatie, prostitu
tie, vrouwenhandel, pedofilie werken ontwrichtend 
in op personen en gezinnen. Het is onaanvaardbaar 
dat op deze terreinen niet duidelijker wordt opge
treden en dat de overheid met valse schaamte 
kampt om hier normerend op te treden. De RPF 
laat zich in dezen leiden door de Bijbel, die het hu
welijk aanwijst als de bedding voor de beleving van 
seksualiteit en als de beste remedie om seksuele ex
cessen en uitbuiting van mensen tegen te gaan. 

3.43 De strafrechtelijke bepalingen ter bescher
ming van de openbare eerbaarheid en goede zeden, 
ter bescherming van met name jeugdigen en (illega
le) prostitué(e)s dienen adequaat te worden nage
leefd en waar nodig aangescherpt. Daartoe wordt 
het bordeelverbod gehandhaafd, wordt straf opge
treden tegen het exploiteren van (minderjarige en 
illegale) prostituté(e)s en wordt de verkoop van 
pornografie en de exploitatie van sexshops verbo
den. Behalve de handel in en het in voorraad heb
ben van, wordt ook het bezit van kinderporno straf
baar gesteld. 

3.44 Het vervolgen van zedendelicten waarbij min
derjarigen zijn betrokken moet ook mogelijk zijn 
indien geen klacht is ingediend. 

3.45 Oneerbare, aanstootgevende of grievende re
clame wordt met kracht tegengegaan. Reclame 
voor seksclubs, bordelen, 06-sekslijnen, beurzen op 
paranormaal gebied e.d moet wordt verboden. 
Naaktrecreatie op openbaar toegankelijke terreinen 
dient niet toegestaan te worden. 

3.46 Vrouwenhandel, alsmede het seksueel mis
bruik van vrouwen en minderjarigen en sekstoeris
me, verdienen een krachtige aanpak. Bijzondere 
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aandacht verdient de bestrijding van kinderprosti
tutie, onder meer door de strafbaarstelling van de 
prostituant. 

3.47 Incest en andere vormen van seksueel mis
bruik van kinderen zijn een ernstig maatschappe
lijk kwaad, dat de overheid dient te bestrijden. De 
bewijsvoering dient evenwel met zorgvuldigheid te 
geschieden. Naast gevangenisstraf voor de dader 
zijn extra maatregelen van belang. In aanmerking 
komen: hulpverlening, gezinstherapie, maatregelen 
in de sfeer van de kinderbescherming, uithuisplaat
sing van de dader. 

• 35 
3.6 Verslaving 

Het drugsbeleid van Nederland is toe aan een gron
dige revisie. Het gedoogbeleid heeft het gebruik van 
softdrugs uit de sfeer van de criminaliteit gehaald, 
maar heeft druggebruikers en burgers die overlast 
ervaren in de kou laten staan. Het gedoogbeleid 
komt de overheid goed uit, maar ondermijnt de ge
meenschap. De overheid dient zich sterker te mani
festeren als de hoeder van het welzijn en de gezond
heid van mensen. Door softdrugs te gedogen maakt 
de overheid zich medeverantwoordelijkheid voor 
een gebruikerscultuur, waarvan de zwakken de 
dupe zijn. De ontluistering van de mens welke ge
paard gaat met verslaving aan harddrugs mag niet 
geduld worden. Een duidelijker afsprakenkader 
met gemeenten, scherpere vervolging, intensivering 
van verplichte afkick-programma's vormen de 
ingrediënten van de beleidswijziging die de RPF 
voorstaat. 
In de achter ons liggende jaren is het softdrugsge
bruik gestegen en de leeftijd waarop jongeren ken
nis maken met softdrugs gedaald. Het aantal ver
slaafden aan harddrugs blijft stabiel. Niet alleen op 
het terrein van drugsgebruik, ook op dat van het al
coholmisbruik nemen de problemen toe. Daar
naast nemen vormen van gok- en telefoonversla
ving toe. Deze ontwikkeling is in de hand gewerkt 
door het verruimen van mogelijkheden om te gok
ken (casino's) en door de lakse politieke gedoogcul
tuur. Nederland gedoogt verslaving in allerlei 
soort. Ook het drankmisbruik moet hier genoemd 
worden. Het wordt tijd voor nieuw beleid van pre
ventie en ontmoediging en een krachtiger aanpak 
van de uitwassen om de verloedering van de samen
leving tegen te gaan. 

• 36 
3.48 Het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs
verkoop via 'coffeeshops' is tweeslachtig en dient 
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te worden beëindigd. Gemeenten behoren een reële 
beleidsruimte te hebben om de (nul-optie' gestalte 
te geven. 

3.49 Het verschil in gezondheidsschade kan het 
maken van onderscheid tussen soft- en harddrugs 
voor wat betreft prioriteitstelling en strafmaat 
rechtvaardigen; dit mag evenwel niet leiden tot re
lativering, laat staan opheffing van de strafbaarstel
ling van softdrugs. 

3.50 De teelt van en handel in cannabis (en eco
drugs) mag niet worden gedoogd en behoort een 
hogere prioriteit te krijgen bij de opsporing. Er is 
geen aanleiding om voor kleinschalige {huis)teelt 
een uitzondering te maken. 

3.51 Aangezien het overgrote deel van de georga
niseerde criminaliteit in ons land bestaat uit 
{soft)drugshandel, moet de strafmaat voor groot
schalige drugshandel worden verhoogd. 

3.52 XTC is een harddrug en behoort als zodanig 
te worden behandeld; dit betekent o.a. een conse
quente opsporing en vervolging van de verkoop en 
het bezit van XTC op en bij houseparties. 

3.53 Een toereikende en kwalitatief hoogwaardige 
verslavingszorg is een onmisbaar onderdeel van het 
drugsbeleid. Daartoe worden ook gerekend projec
ten in de sfeer van arbeidsrehabilitatie en reïnte
gratie, en experimenten met verplicht afkicken. Te
rugdringing van de bestaande wachttijden voor op
vang na de afkickperiode is van het grootste belang. 

3.54 Het ontmoedigingsbeleid voor tabak en alco
hol wordt voortgezet en geïntensiveerd. Preventie 
en voorlichting, met name gericht op jongeren, 
zijn van niet te overschatten betekenis; de reclame 
wordt verder beperkt, o.a. door buitenreclame uit
sluitend bij verkooppunten toe te staan. Verdere 
verhoging van de accijnzen op tabaksproducten en 
alcoholhoudende dranken en terugdringing van 
het aantal verkooppunten is gewenst. Aan rookver
boden in overheidsgebouwen en voor het publiek 
toegankelijke ruimten dient strikt de hand te wor
den gehouden. 

3.55 Casino's worden verboden. Reclame voor 
gok- en kansspelen wordt met kracht tegengegaan. 
Op inachtneming van leeftijdsgrenzen voor zoge
naamde (amusementshallen' behoort nauwgezet te 
worden toegezien. 
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3.56 Gemeenten dienen de beleidsvrijheid te heb
ben om ook in de (natte horeca' kansspelautoma
ten te weren (zgn. 0-0-0 optie). 

3.57 In internationaal verband moet een oplos
sing worden gezocht voor het verschijnsel van het 
gokken via Internet. Bezien moet worden op welke 
wijze belemmeringen in de toepasselijkheid van het 
Nederlandse (straf) recht kunnen worden weggeno
men. 

3.58 Om (telefoonverslaving' en telefoonfraude te
gen te gaan wordt reclame voor sexlijnen verboden 
en worden de mogelijkheden verruimd om (bepaal
de categorieën) informatie- en/of (amusements' -lij
nen af te sluiten. 
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IV Aandacht voor het leven 
Over gezondheidszorg en 
de bescherming van het 
leven 

• 37 

4.1 Het leven is gekregen 

In een tijd waarin het leven van mensen, dieren en 
planten in hoge mate maakbaar en manipuleerbaar 
lijkt, is het van belang te blijven stil staan bij het 
wonder van het leven. Het leven is gekregen. Het le
ven in al zijn verschijningsvormen is een geschenk 
van God en moet als zodanig ook gewaardeerd, ge
respecteerd en beschermd worden. Dit geldt in het 
bijzonder voor het leven van de mens, die, anders 
dan de planten en de dieren, naar het beeld van 
God is geschapen. De mens draagt verantwoorde
lijkheid voor het leven. De bescherming van het le
ven van de individuele mens is daarom één van de 
belangrijkste taken van de overheid. Dit geldt te 
meer wanneer de betrokkene zelf daartoe (nog) 
niet of niet meer in staat is. De overheid heeft dan 
ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van de ongeborenen, mensen met een 
handicap en van degenen van wie het leven naar 
het einde neigt. 
Helaas moet worden vastgesteld dat de Nederland
se overheid haar verantwoordelijkheid op dit ge
bied steeds minder nakomt, waardoor de mens 
meer en meer wordt teruggeworpen op zichzelf. 
Wanneer de beschikking over het leven een indivi
dueel recht wordt, is het kil geworden in het hart 
van de samenleving. De zorg voor het leven is een 
last geworden, die mensen niet meer dragen willen. 
Verontrustend is dat euthanasie lang niet altijd 
wordt gemeld en dat voorgeschreven zorgvuldig
heidseisen regelmatig genegeerd worden. Met 
wettelijke regels inzake de toepassing van abortus 
provocatus wordt in de praktijk eveneens vaak de 
hand gelicht. De wettelijke bescherming van het 
beginnende en het aflopende leven is intussen 
sterk uitgehold en er is in de praktijk sprake van 
grote vrijheid van abortus en euthanasie. In samen
hang hiermee is er een tendens ontstaan om de 
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dood te verkiezen als oplossing bij een verwachte of 
veronderstelde 'onvoldoende kwaliteit van het le
ven'. 
De geneeskunde moet zich bewust blijven dat ze in 
dienst staat van het leven, zoals God het geeft. De 
medische wetenschap beschikt over veel meer ken
nis dan vroeger. Methoden om diagnoses te stellen 
zijn verfijnd. Veel meer ziekten en lichamelijke ge
breken kunnen in een vroeg stadium worden opge
spoord en behandeld. Steeds nadrukkelijker komen 
methoden onder de aandacht die veranderingen te
weeg brengen in het genetisch 'materiaal ' van mens 
en dier. Genetische manipulatie roept grote ethi
sche bedenkingen op. Mag de mens zover gaan dat 
zelfs de persoonlijke identiteit wordt aangetast? 
Wat weten we over ongewenste en onomkeerbare 
gevolgen bij het nageslacht? Om die redenen is in 
elk geval genetische manipulatie van menselijke ge
slachtscellen en van hersencellen volstrekt verwer
pelijk. Het klonen van mensen (ook in het embryo
naal stadium) wijzen we af. 

• 38 
4.2 Bescherming van het menselijk leven 

4.1 In de Grondwet wordt vastgelegd dat het men
selijk leven volledige rechtsbescherming heeft vanaf 
de bevruchting tot aan de dood. 

4.2 In de wet wordt vastgelegd dat abortus provo
catus (inclusief 'over-tijd' -behandeling) slechts is 
gerechtvaardigd wanneer het leven van de moeder 
wordt bedreigd. De overheid draagt zorg voor goe
de opvang en begeleiding van vrouwen die tijdens 
en na een ongewenste zwangerschap in grote emo
tionele moeilijkheden zijn geraakt. Deze zorg strekt 
zich uiteraard ook uit tot de kinderen van deze 
vrouwen. 

4.3 Euthanasie en hulp bij zelfdoding blijven straf
rechtelijk verboden. Het vervolgingsbeleid moet 
volledig inhoud geven aan dit verbod. Het doden 
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van wilsonbekwamen, zoals comapatiënten, pasge
borenen en demente bejaarden valt onder de de
lictsomschrijving van moord en dient als zodanig te 
worden bestraft. 

4.4 Pillen en andere middelen specifiek bedoeld 
voor de opwekking van een abortus of voor zelfdo
ding blijven verboden. 

4.5 Prenataal en erfelijkheidsonderzoek mag al
leen gericht zijn op de gezondheid van het betref
fende kind en mag nooit verplicht worden gesteld. 
De uitkomst van een vrijwillig onderzoek mag niet 
leiden tot dwang of drang in de richting van abor
tus-provocatus. 

4.6 Het experimenteren met menselijke embryo's, 
het kweken van embryo's voor onderzoeksdoelein
den en het selecteren van embryo's op basis van be
paalde kwaliteitskenmerken blijft verboden, evenals 
gentherapie in de kiembaan. 

4.7 Octrooiering van technieken gericht op geneti
sche manipulatie bij mensen wordt niet toegestaan. 

4.8 Behandelingen waarbij aanstaande ouders het 
geslacht of een andere eigenschap van hun toekom
stige kinderen kunnen kiezen, blijven verboden. 

4.9 Vruchtbaarheidsbehandelingen die abortus in 
de hand werken, worden verboden. Andere vrucht
baarheidsbehandelingen worden slechts toegepast 
binnen het kader van het huwelijk en worden zoda
nig uitgevoerd dat niet meer bevruchte eicellen ont
staan dan in één behandelingscyclus bij de moeder 
kunnen worden ingebracht en worden niet toege
past na de menopauze. 

4.10 Draagmoederschap moet bij wet verboden 
worden. 

4.11 Er komt een moratorium op transplantatie 
van dierlijke organen in mensen ('xenotransplanta
tie') . 

4.12 Er komen wettelijke waarborgen om te voor
komen dat de toenemende kennis over erfelijke risi
co's leidt tot uitsluiting of discriminatie bij het af
sluiten van verzekeringen. 

• 39 
4.3 Zorg voor de zorgsector 

De gezondheidszorg vergt een grote inzet aan men
sen en middelen. Het gaat hier om een geheel aan 
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voorzieningen dat bijzonder hoge kosten met zich 
meebrengt. Sinds 1992 bedragen de kosten zo'n 
9,0% van ons Bruto Nationaal Product per jaar. Bij
na 1/10 dus van wat we verdienen. Het is goed wan
neer een samenleving die kosten kan en wil opbren
gen. Een goede gezondheidszorg mag ons best wat 
waard zijn. De middelen moeten evenwel goed be
nut worden. Het weglekken van geld ofhet opstrij
ken van uitzonderlijke grote winsten door de far
maceutische industrie past niet bij een verantwoor
de inzet van gemeenschapsgelden voor een goede 
zorg. Er moeten soms moeilijke afwegingen wor
den gemaakt in de zorg. Daaronder mag de patiënt 
of de zorg aan het bed niet lijden. Nu al bestaat het 
gevaar dat er over een aantal jaren te weinig zorg
personeel is. De beschikbaarheid, bereikbaarheid 
en de kwaliteit van de zorg dienen voorop te staan. 
Als gevolg van de vergrijzing zal het onontkoom
baar zijn dat de zorgsector in de toekomst een abso
lute en relatieve uitbreiding ondergaat. Ook dit 
moet op een verantwoorde manier gefinancierd 
worden. 
De overheid moet als verdeler van de middelen een 
belangrijke rol houden in de gezondheidszorg. 
Marktwerking blijkt in de praktijk vaak ten koste te 
gaan van degenen die zorg nodig hebben. Zieke 
mensen moeten kunnen rekenen op maatschappe
lijke solidariteit. De situatie in de Amerikaanse ge
zondheidszorg, waar de kosten aanzienlijk hoger 
zijn dan in ons land en de toegankelijkheid veel 
slechter, is een baken in zee. De overheid moet op
treden om ongewenste ontwikkelingen, zoals het 
oprichten van privé-klinieken, tegen te gaan en 
zorg te dragen voor een ruime keuzemogelijkheid 
in het zorgaanbod. Voorkomen moet worden dat 
door schaalvergroting en regionalisatie steeds min
der ruimte overblijft voor identiteitsgebonden zorg
verlening. Er moet plaats blijven voor levensbe
schouwelijke organisaties in de zorg. In de praktijk, 
bijvoorbeeld van de gehandicaptenzorg, blijkt dat 
de positie en de rol van overkoepelende organisa 
ties de keuzemogelijkheden voor de zorgvrager ver
minderen. Hetzelfde geldt voor kartel- en monopo
lie-vorming in de thuiszorg. Reorganisaties werken 
negatief in op de kwaliteit van de zorgverlening. 
Mede met het oog op de werkers in de gezondheids
zorg is het goed als er rust komt aan dit front. 
De opvatting dat het budget voor de zorg toerei
kend moet zijn, betekent uiteraard niet dat het on
begrensd is. Een betere inzet van de schaarse mid
delen door het maken van heldere keuzes is nog 
altijd goed mogelijk. Met name medische behande
lingen met een duidelijk luxe-karakter, zoals cosme
tische operaties zonder medische indicatie, dienen 
daarom kritisch te worden bezien. Voorts dient bij 
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de introductie van nieuwe medische mogelijkheden 
een zorgvuldige afweging en toetsing plaats te vin
den. 

• 40 
4.13 De bestaande wachtlijsten (onder meer voor 
hartoperaties, de thuiszorg en voor huisvesting 
van mensen met een verstandelijke oflichamelijke 
handicap) worden weggewerkt of tot aanvaardbare 
proporties teruggebracht en het ontstaan van nieu
we moet worden voorkomen. Bij de samenstelling 
van wachtlijsten voor hartoperaties mag niet naar 
leeftijd worden gediscrimineerd. 

4.14 Voor zorgverlening aan mensen voor wie 
geen herstel mogelijk is - waaronder terminale pa
tiënten en grote aantallen chronisch zieken - die
nen voldoende mogelijkheden te worden gescha
pen. Financiële steun aan hospices dient te worden 
verruimd. In het onderricht aan hulpverleners in 
de palliatieve zorg dient pijn- en symptoombestrij
ding meer aandacht te krijgen. 

4.15 Zowel in de thuiszorg, de geestelijke gezond
heidszorg, de ouderenzorg als de zorg voor gehan
dicapten, moet de hulpvrager vrij kunnen kiezen 
voor hulpverlening die aansluit bij de eigen levens
overtuiging. De regionalisering van de zorg mag 
niet ten koste gaan van landelijk opererende instel
lingen die een bepaalde richting vertegenwoordi
gen. 

4.16 Bij de zorg voor mensen met verstandelijke 
oflichamelijke handicaps dient zoveel mogelijk 
participatie in de samenleving te worden nage
streefd, mits hierbij het belang en het welzijn van 
de gehandicapte worden gehandhaafd. 

4.17 Er dient een verdere integratie plaats te vin
den van verpleging en verzorging van ouderen, 
ook voor wat betreft het financiële kader. In de 
zorgcentra dienen voldoende mogelijkheden te 
zijn voor psycho-geriatrische en voor terminale 
zorg. In verpleeghuizen moeten meer eenpersoons
kamers komen. Zieken en ouderen moeten niet ge
dwongen worden om op 'gemengde' zalen te lig
gen. 

4.18 Getracht moet worden om de op langere ter
mijn dreigende tekorten aan personeel in de zorg 
te voorkomen door het kiezen van een beroep in 
deze sector te stimuleren, door het faciliteren van 
de inzet van vrijwilligers en door het bevorderen 
van de ontwikkeling van technische middelen ter 
vergroting van de zelfredzaamheid. 
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4.19 Bij de financiering van de th uiszorg dient 
een sterker accent te worden gelegd op het systeem 
van de persoonsgebonden budgetten. In andere on
derdelen van de zorg dient invoering of uitbrei
ding van dit systeem eveneens te worden onder
zocht. Bij de uitvoering van het persoonsgebonden 
budget moet ervoor worden gezorgd dat de keuze
mogelijkheden voor de hulpvrager daadwerkelijk 
worden verruimd, dat de kwaliteit van de zorgver
lening gegarandeerd is en dat er sprake is van een 
onafhankelijke indicatiestelling. 

4.20 Teneinde de maatschappelijke solidariteit in 
de ziektenkostenverzekering te garanderen dient er 
een basisverzekering met inkomensafhankelijke 
premies te komen, die voorziet in een redelijk ba
sispakket. Vooruitlopend daarop wordt de Zieken
fondsgrens verhoogd en de inkomensgrens ver
ruimd en wordt voor aanvullende pakketten een 
acceptatieplicht tegen een aanvaardbare premie 
van kracht. 

4.21 Verstrekkingen die uit ethisch oogpunt on
aanvaardbaar zijn, alsmede kosmetische chirurgie 
zonder medische indicatie en daarmee gelijk te stel
len behandelingen, moeten buiten het basispakket 
van de ziektenkostenverzekering worden gelaten. 

4.22 Er komt een plafond ('zorgkostenplafond') 
voor de totale kosten voor alle zorg- en hulpverle
ning (premies, eigen risico, eigen bijdragen) in pro
centen van het inkomen van het betreffende huis
houden. 

4.23 Voorkeursbehandelingen van bepaalde groe
pen hulpvragers worden tegengegaan onder meer 
door privé-klinieken buiten de bekostiging via het 
ziekenfonds te laten. 

4.24 Het voorkomen van gezondheidsproblemen 
dient nog meer aandacht te krijgen, onder meer 
door verantwoorde voorlichtingscampagnes. 

• 41 
4.5 Sport 

Sportbeoefening is belangrijk voor het welzijn van 
mensen. In een samenleving waarin velen een zit
tend bestaan hebben en die uitnodigt tot passieve 
recreatie, is het goed sportbeoefening te stimuleren. 
Daarbij moet nadrukkelijk gemikt worden op deel
name aan sportactiviteiten door zoveel mogelijk 
mensen. Het belang van professioneel beoefende 
sporten blijft daarbij achter. Aangezien profsport in 
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hoge mate een commercieel bedrijf is, dienen be
roepssporters zichzelf te bedruipen. De overheid in
vesteert niet in nationale of internationale records, 
maar in het welzijn van zoveel mogelijk mensen. 
Daar komt bij dat veel profs port zich dikwijls voor
al op zondagen afspeelt en aanzet tot sportverdwa
zing. Sportbeoefening moet een gezonde zaak blij
ven! 

4.25 Vanwege de positieve gevolgen van sportbe
oefening voor de lichamelijke en psychische ge
zondheid voert de overheid hierin een faciliterend 
en stimulerend beleid, dat is gericht op sportbeoefe
ning door velen (breedtesport) en bijzondere aan
dacht geeft aan sport door mensen met een handi
cap. Profsport wordt niet (langer) gesu bsidieerd. 

4.26 Er dient een geïntegreerd beleid voor het 
wandelen te worden ontwikkeld, door middel van 
regionale plannen voor paden en andere voorzie
ningen voor wandelaars, en door het behoud van 
zo veel mogelijk bestaande - vooral onverharde -
paden. Ook de zorg voor goede recreatieve fietsrou
tes verdient aandacht. 

4.27 Het organiseren van veel publiek trekkende 
sportwedstrijden op zondag wordt ontmoedigd. 

4.28 Vechtevenementen die in strijd zijn met de 
menselijke waardigheid, zoals kooigevechten, wor
den verboden, evenals sporten die onaanvaardbare 
veiligheidsrisico's voor de deelnemers of voor het 
publiek opleveren. 

• 42 
4.6 Zorg voor dieren en planten 

Het gegeven dat het leven een geschenk van God is, 
houdt in dat de mens op een respectvolle en verant
woorde manier omgaat met de schepping die aan 
zijn zorg is toevertrouwd. De opvatting dat de 
mens als heerser over de schepping het leven als het 
ware in eigendom heeft en naar zijn hand mag zet
ten, wordt afgewezen. Deze opvatting manifesteert 
zich bij de moderne biotechnologie vooral bij de ge
netische manipulatie, die dan ook zeer kritisch 
dient te worden benaderd, mede omdat de lange
termijn-gevolgen ervan niet zijn te overzien en te 
beheersen. De mogelijkheden van genetische mani
pulatie worden gemakkelijk overschat en brengen 
een zekere blindheid voor andere, betere oplossin
gen met zich mee. Vooral bij grootschalige toepas
singen van genetische modificatie van planten is 
het verlies van biodiversiteit niet denkbeeldig. Bij 
modificatie van planten en van micro-organismen 
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bestaat het gevaar van ongewenste verspreiding van 
de nieuwe eigenschappen. 
Om deze redenen moet bij de toelating van onder
zoek en toepassingen het 'nee-tenzij' -principe in 
adequate toetsingskaders worden vastgelegd. Daar
bij dient een grotere terughoudendheid in acht te 
worden genomen naarmate: 
- het gaat om complexere organismen met een ho

gere intrinsieke waarde, 
- het welzijn van de dieren sterker wordt bena

deeld, 
- de betreffende techniek dieper ingrijpt in natuur

lijke structuren of processen, 
- de ecologische of gezondheidsrisico's groter zijn 

en het beoogde doel minder zwaar weegt. 

Wat het laatste betreft: genezen en voorkomen van 
ziekten is van een andere orde dan bijvoorbeeld een 
verdere uitbreiding van het aantal kleuren snijbloe
men. Ten slotte moet in de afweging worden be
trokken of er andere oplossingsrichtingen mogelijk 
zijn. Door het internationale karakter van de ont
wikkelingen en door liberalisering en globalisering 
blijken de nationale overheden aan belangrijke on
derdelen van de ontwikkelingen op het gebied van 
de moderne biotechnologie weinig richting te kun
nen geven. Daarom dienen er op dit terrein zo snel 
mogelijk internationale afspraken te komen. 
In de bio-technologie ontmoeten we het gevaar van 
de vertechnisering van het dierlijk leven. Dit speelt 
reeds langer in de intensieve veehouderij. De mens 
mag de dieren gebruiken maar hen niet uitbuiten 
of misbruiken. Daarom dient de eigen waarde van 
de dieren als schepsel van God en hun welzijn uit 
gangspunt te zijn voor het beleid, ook op andere 
terreinen dan dat van de biotechnologie. Deze 
waarden mogen niet ondergeschikt worden ge
maakt aan economische of recreatieve belangen. In 
dit licht is het bijvoorbeeld niet verantwoord dat 
dieren zodanig worden gefokt dat zij op grote 
schaal gezondheidsproblemen krijgen. Deze opvat
ting krijgt onder meer gestalte bij het welzijnsbeleid 
voor landbouwhuisdieren - ook nadat ze het vee
houderijbedrijfhebben verlaten -, bij het gebruik 
van dieren voor recreatieve of sportieve activitei
ten, bij het jachtbeleid en bij het beleid ten aanzien 
van de (internationale) handel en het transport van 
dieren. 

• 43 
4.29 Biotechnologisch onderzoek en de toepas
sing daarvan bij dieren, planten en andere organis 
men dienen onderworpen te zijn aan een toetsing, 
waarbij het 'nee, tenzij' -principe stringent moet 
worden toegepast. Daarbij mo~ten alternatieve op-
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lossingsrichtingen sterker in de afwegingen wor
den betrokken. Deze benadering moet eveneens 
worden toegepast bij het (mede-)financieren van 
biotechnologisch onderzoek. 

4.30 Biotechnologische toepassingen bij dieren, 
die voornamelijk gericht zijn op economische be
langen, zoals embryo-transplantatie en het klonen 
van embryo's of volwassen dieren, worden verbo
den. Octrooiering van genetisch gemodificeerde 
dieren en planten, alsmede van de betreffende tech
nieken, wordt niet toegestaan. 

4.31 De overheid dient garanties te scheppen dat 
er voedingsmiddelen beschikbaar blijven die vrij 
zijn van producten van genetisch gemanipuleerde 
organismen. 

4.32 Er dient een zodanig systeem van etikette
ring te worden opgezet dat de consument in de 
praktijk de mogelijkheid heeft om voedingsmidde
len te kopen waarin geen producten van gemodifi
ceerde gewassen of dieren zijn verwerkt. De invoer 
van genetisch gemodificeerde organismen wordt 
onderworpen aan een vergunningstelsel. 

4.33 Het gebruik van hormonen en andere groei
versnellende of productieverhogende (bio )chemi
sche middelen in de veehouderij blijft verboden. In 
internationaal verband dienen daartoe afspraken 
te worden gemaakt en de controle wordt ver
scherpt, zodat bedrijven uit landen die een ruimer 
beleid voeren geen oneigenlijk concurrentievoor
deel verkrijgen. Gebruik van antibiotica, anders 
dan voor ziektebestrijding, wordt drastisch terug
gedrongen. 

4.34 Bij regelingen inzake huisvesting en behan
deling van dieren in de veehouderij dienen de ei
gen aard, het welzijn en de natuurlijke behoeften 
van de dieren richtinggevend te zijn. Dit houdt on
der meer in dat: 
- de gangbare batterijhuisvesting in de pluimvee

houderij daadwerkelijk wordt afgeschaft, pri
mair door het stimuleren van meer diervriende
lijker systemen, bij voorkeur op EU-niveau; 

- de individuele huisvesting in de kalvermesterij 
wordt afgebouwd; 

- gezocht wordt naar een diervriendelijke vervan
ger van het oorflappensysteem bij runderen; 

- het fokken van dieren waarbij een natuurlijke ge
boorte niet mogelijk is, wordt verboden; 

- veehouderijsystemen waarbij de melkkoeien niet 
meer buiten kunnen grazen, worden ontmoe
digd; 
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- de pelsdierenhouderij wordt geleidelijk afge
bouwd; 

- gezocht wordt naar methoden om het massale 
doden van eendagskuikens te voorkomen; 

- de eisen ten aanzien van het transport van leven
de dieren op Europees niveau verder worden 
aangescherpt. 

4.35 Voorzover bovenstaand beleid gepaard gaat 
met substantiële extra kosten of opbrengstverla
ging voor de betreffende zelfstandigen, dienen pas
sende begeleidende maatregelen te worden getrof
fen. 

• 44 
4.36 Op Europees niveau dient het verbod op de 
invoer van bont of andere producten, waarbij ge
bruik is gemaakt van ontoelaatbare vangstmetho
den, zoals klemmen, gehandhaafd te blijven. 

4.37 Het gebruik van dieren voor sport en spel 
dient systematisch tegengegaan te worden. Met 
name wanneer de intrinsieke waarde en het welzijn 
van het dier op het spel worden gezet. 

4.38 De regelingen en voorzieningen inzake de af
voer van 'wrakke' en zieke dieren dienen te worden 
aangepast zodat tijdige en verantwoorde afvoer 
van dieren mogelijk is. Veehouders die voor een 
verantwoorde afvoer zorgdragen of dergelijke die
ren op het bedrijf door een dierenarts laten doden, 
dienen hiervoor een financiële tegemoetkoming te 
krijgen. 

4.39 De jacht is slechts geoorloofd als middel ter 
bestrijding van echt schadelijke dieren, bij gevaar 
voor de volksgezondheid, als middel ter behoud 
van flora en fauna en bij aantoonbare en substan
tiële economische schade. Vooraf dient te worden 
vastgesteld dat andere middelen of methoden on
voldoende resultaat zullen opleveren. In de jacht
vergunningen dienen controleerbare bepalingen te 
worden opgenomen om onnodig lijden van de die
ren te vermijden. Massale jachtpartijen, jachtme
thoden waarbij veel dierenleed kan optreden en de 
jacht op uitgezette dieren worden verboden. De 
vergoedingsregeling voor wildschade wordt ver
ruimd. 

4.40 Het gebruik van proefdieren dient tot een 
minimum te worden teruggebracht, onder meer 
door een betere internationale coördinatie van de 
proeven en door het bevorderen van alternatieve 
onderzoeks- en testmethoden. Dierproeven waar
bij het welzijn van de dieren duidelijk wordt bena-
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deeld zijn slechts toelaatbaar wanneer het gaat om 
het oplossen van ernstige gezondheidproblemen 
bij mensen of dieren. Er moet voor gezorgd wor
den dat deze dieren geen of weinig pijn lijden en 
dat ze goed behandeld en gehuisvest worden. Er 
dient controle op de naleving van deze aspecten 
plaats te vinden. 
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V Bouwen en bewaren 
Over een veilig woon-, 
werk- en leefklimaat 

• 45 
5.1 Rentmeesterschap 

Een eigen huis en een goede baan, wie wil dat niet? 
De kwaliteit van wonen en werken staan hoog ge
noteerd op het wensenlijstje van vrijwel iedere Ne
derlander. Terecht stellen we hoge eisen aan ons 
leefklimaat. Voor gezinnen met kinderen is het be
langrijk dat er geleefd en gewoond wordt in een 
prettige en schone omgeving. Wonen, werken en 
recreëren moeten zo dicht mogelijk bij elkaar kun
nen plaatsvinden. Het volkshuisvestingsbeleid 
moet gericht zijn op betaalbaar wonen voor ieder
een. Belangrijk is dat de schaarse ruimte en de be
schikbare woningvoorraad eerlijk worden verdeeld. 
Koopkracht mag niet de doorslaggevende factor 
zijn bij het verdelen van rust en ruimte. De over
heid heeft hier een ordenende taak. 
In de toekomst zal de vraag naar veilig en be
schermd wonen en werken in een schone en goed 
geordende ruimte steeds belangrijker worden. 
Steeds belangrijker wordt de vraag hoe we dat zul
len bereiken. Om de toekomst van het milieu en 
van de ruimte ook voor onze kinderen veilig te stel
len zullen we reeds nu goede voorzorg moeten heb
ben. De Nederlandse bevolking groeit naar ver
wachting door tot 17,2 miljoen in het jaar 2030. 
Willen we elkaar niet in het vaarwater komen in 
ons kleine Nederland, dan zullen we nu goede af
spraken moeten maken over de ruimte voor wonen 
en werken, over onze omgang met natuur en mi
lieu. 
Die goede afspraken moeten in het teken staan van 
de bijbelse opdracht om te bouwen én te bewaren. 
De mens is door God aangesteld als rentmeester 
over Zijn schepping. Wij zijn niet een exploitant 
van deze wereld, maar wij leven in het besef dat wij 
deze wereld gekregen hebben. In bruikleen. Dat be
heer is bij mensen vaak niet in goede handen ge
weest. Wanneer het streven naar gewin en naar 
maximale behoeftenbevrediging gaat domineren, 
wordt de aarde een gebruiksvoorwerp. Dan weten 
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we niet van ophouden en is het nooit genoeg. We 
vergeten telkens weer dat de aarde van de Here is. 
Vooral in onze twintigste eeuw wordt het menselijk 
handelen gekenmerkt door voortgaande mechanise
ring en economisering, door consumentisme en 
materialisme, door grootschaligheid en intensivi
teit. Het bouwen ging ten koste van het bewaren. 
Rust, ruimte, waardevol landschap werden tegelijk 
met de kwaliteit van lucht, water en bodem opgeof
ferd aan de veronderstelde menselijke vooruitgang. 
Bij het bouwen moet het bewaren een hogere prio
riteit krijgen. Nu is het beleid tezeer geënt op geïso
leerde doelstellingen. En we zien precies waar dit 
beleid faalt. De kosten hiervan worden afgewenteld 
op de ruimte en op het milieu. Kwalitatiefblijven 
we achteruit gaan. Het is van belang dat de doelstel
lingen uit het NMP 2 worden beschouwd als een 
verplichting tot het halen van een bepaald resultaat 
op een bepaald tijdstip. 
Voor een veilig woon-, werk- en leefklimaat is het 
nodig grenzen te stellen aan onze consumptiebe
hoefte. Genoeg is genoeg. Dat geldt voor ons auto
rijden, ons vliegen, onze behoefte aan woonruimte, 
het beslag dat we leggen op natuurlijke hulpbron
nen, de hoeveelheid geluid die we produceren. Er 
ligt een taak de aarde tot ontwikkeling te brengen, 
maar dan wel met inachtneming van de gebruiks
regels die God gaf. De winstcijfers van het bedrijfs
leven tellen niet zwaarder dan onze omgang met 
het sociale, ruimtelijke en ecologische kapitaal dat 
we gemeenschappelijk in beheer hebben gekregen. 
Van dat gemeenschappelijke kapitaal zijn we alle
maal aandeelhouder. 

• 46 
5.2 Milieu 

5.1 De minister van VROM moet meer bevoegd
heden krijgen om een integraal natuur- en milieu
beleid te voeren. 

5.2 Omdat de grondstoffen-, fossiele energie- en 
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watervoorraden eindig zijn, wordt zowel nationaal 
als mondiaal een beleid voorgestaan dat is gericht 
op krachtige terugdringing van het grondstoffen-, 
energie- en waterverbruik. Het gebruik van onver
vangbare, primaire grondstoffen wordt belast. 

5.3 Bij toenemende harmonisatie van het EU-mi
lieubeleid dienen lidstaten de vrijheid te behouden 
tot verdergaande maatregelen over te gaan. Door 
Nederland gefinancierde milieumaatregelen in der
de landen mogen niet in mindering worden ge
bracht op de nationale doelstellingen. 

5.4 Om de milieu-aantasting beter te kunnen be
grenzen en de internationale armoede beter te kun
nen bestrijden wordt in nationaal en internationaal 
verband getracht de milieugebruiksruimte vast te 
stellen. 

5.5 Het Ministerie van VROM ontwikkelt een 
krachtig productenbeleid. Producenten en consu
menten worden gestimuleerd om producten en ma
terialen met een zo laag mogelijke milieubelasting 
te ontwerpen, te produceren en te consumeren (mi
lieukeurmerken, stimuleren van een milieuvriende
lijk assortiment bij de detailhandel. 

5.6 Op basis van ketenanalyse en ketenbewaking 
ontwikkelen bedrijven inzicht in de milieubelasting 
van zowel productieproces als eindproduct. Een zo 
veel mogelijk gesloten kringloop, dus minimale 
emissie en maximaal hergebruik, zijn daarbij uit
gangspunt. Bedrijven worden verplicht afgedankte 
producten weer terug te nemen en te verwerken 
voor zover deze bedrijven daarvoor wettelijk wor
den aangewezen. 

5.7 Voor bier- en frisdrankblikjes wordt een statie
geldsysteem geïntroduceerd. Recycling wordt 
krachtig gestimuleerd, o.a. door middel van hoge 
stort- en verbrandingstarieven. 

5.8 De overheid behoudt de zeggenschap over de 
afvalverwerkingsinrichtingen (stortplaatsen, vuil
verbrandingsinstallaties). Er dient tenminste van 
overheidsdominantie sprake te zijn. De afvalverwer
kingsinstallaties, zoals verbrandingsovens, dienen 
aan maximale milieu-eisen te voldoen, in het bij
zonder ten aanzien van de uitstoot van voor het mi
lieu schadelijke stoffen. In beginsel dient ieder land 
zijn eigen afval te verwerken. Waar mogelijk moet 
worden gestimuleerd dat vervoer van afval over Wa
ter plaatsvindt 

5.9 De ontwikkeling van een reparatie-economie 
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in plaats van een wegwerpeconomie wordt bevor
derd, bijvoorbeeld via het stimuleren van kring
loopwinkels. 

5.10 Onderhouds-, reparatie- en renovatiewerk en 
milieuvriendelijke en energiebesparende producten 
en activiteiten behoren onder het lage BTW-tarief 
te kunnen worden gebracht. EU-regels dienen op 
dit punt te worden aangepast. 

5.11 Ten aanzien van ecologisch verantwoorde 
productie en verwerking van hout onderschrijft Ne
derland de eisen van duurzaamheid die worden ge
hanteerd door het Forest Stewardship Counsel 
(FSC). 

5.12 Onder verantwoordelijkheid van Justitie 
wordt een milieu-inspectiedienst opgericht voor 
alle handhavings- en controletaken op milieu
gebied. Regionale milieu-inspectie en delen van 
de AID worden hierin opgenomen. 

5.13 De overheid dient bedrijfsinterne milieuzorg 
(BIM) te stimuleren door bedrijven te begeleiden 
en te subsidiëren bij het opzetten van milieuzorg 
systemen. 

5.14 De handhaatbaarheid van milieu regels ver
dient bijzondere aandacht. Afhankelijk van de mate 
waarin bedrijven het vertrouwen verdienen, met 
name door adequate bedrijfsinterne milieuzorgsys
temen, kunnen bedrijven beloond worden met 
doelvoorschriften. 

5.15 Om beheersing van het broeikaseffect moge
lijk te maken zal de C02-uitstoot tenminste op het 
nivo van 1990 moeten worden gebracht. Tevens 
dient in internationaal verband beperking van deze 
uitstoot te worden gestimulerd. Nederland beijvert 
zich voor de instelling van een klimaatfonds waar
uit Derde Wereld- en Oost-Europese landen kun
nen putten om programma's op dit gebied op te 
zetten. 

5.16 Er wordt een subsidieregeling opgezet ten be
hoeve van de verwijdering en verwerking van as
best. 

5.17 Gezien de gestelde doelen is het tempo van 
de uitvoering van de bodemsanering te laag. De 
overheid dient het beschikbare budget voor de sa
nering van vervuilde bodems fors te verhogen. 

5.18 De geluidsoverlast van verkeer en bedrijvig
heid dient te worden teruggedrongen door uitbrei-
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ding van stiltegebieden en strengere eisen aan ma
chines en voertuigen. 

• 47 
5.3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

In de ruimtelijke ordening speelt de ontlasting van 
de Randstad een belangrijke rol. Aan de ene kant 
moeten de verbindingen in de Randstad worden 
verbeterd en moet er gezocht worden naar moge
lijkheden van stadsvernieuwing binnen de bestaan
de grenzen ('inbreiding'). Integratie van systemen 
en innovatie in het openbaar vervoer (personenver
voer over water, Interliner-Ontwikkeling, geleide 
bussystemen), nieuwe railsystemen en een fijnma
zig openbaar vervoer kunnen voor betere verbin
dingen in de Randstad zorgen. Aan de andere kant 
moet er aandacht zijn voor de verplaatsing van de 
bevolkingsdruk naar andere delen van Nederland. 
Met name Flevoland kan een belangrijker functie 
krijgen. De RPF gelooft niet in oplossingen via 
mega-projecten. Nieuwe ontwikkelingen moeten 
aansluiten bij hetgeen er al is. Voor de RPF is het 
van belang dat we in onze omgang met de ruimte 
laten zien oog te hebben voor wat we gekregen heb
ben. Het hoeden en bewaren van natuur en land
schap speelt in ons overvolle Nederland een belang
rijke rol. De ruimte is er niet om door de mens op
gegeten te worden, maar is aan ons toevertrouwd 
voor het welzijn van heel de schepping. 
De cultuurhistorie van onze binnensteden mag niet 
verwaarloosd worden, laat staan verdwijnen, onder 
de druk van het grootkapitaal en de commercie. Er 
moet oog zijn voor de monumenten en hun omge
ving. Belangrijke natuurgebieden mogen niet aan
getast worden door de druk op de Randstad en de 
vraag naar meer infrastructuur en meer woningen. 
We moeten het platteland verder ontwikkelen en 
behoeden voor een 'Amerikaanse' aanblik met 
horizonvervuilende fast-food-bedrijven en reclame
uitingen in ieder dorp. Het is van belang goed te 
zien dat de ruimtelijke druk mede ontstaat door 
menselijk gedrag. We rijden en vliegen teveel en 
zijn niet meer tevreden met een beperkt woonruim
tebeslag. Voor Nederland is het van belang dat de 
ecologische hoofdstructuur intact blijft Ook de cul
tuurhistorie van onze steden en landschappen 
moet herkenbaar blijven. In ruimtelijk opzicht 
moet Nederland zijn eigen identiteit behouden. 

• 48 
5.19 In het kader van een op te stellen Vijfde 
Nota Ruimtelijke Ordening wordt studie gedaan 
naar de wijze waarop de ruimtelijk-economische 
druk in de Randstad kan worden afgeleid naar het 
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noorden en oosten van het land. Het noorden 
heeft economische ontwikkeling nodig en kan 
ruimte en huisvesting bieden. Flevoland vervult in 
deze ontwikkeling een verbindingsfunctie. Neder
land ontwikkelt geen kustlocaties in zee voor grote 
infra-structurele projecten. 

5.20 Onderzocht wordt of een deel van het Mar
kermeer een gecombineerde functie kan vervullen, 
enerzijds ten behoeve van het veiligstellen van de 
voorraad zoetwater en anderzijds ten behoeve van 
de grootschalige inzet van wind- en waterkracht. 
Daarbij wordt tevens bezien of, gebruikmakend 
van de ervaringen opgedaan bij de totstandkoming 
van de Oostvaardersplassen, een dergelijk project 
een rol kan spelen bij grootschalige natuurontwik
keling. 

5.21 De verbindingsfunctie van Flevoland wordt 
versterkt door de aanleg van sterke openbaar ver
voer-assen naar en door de provincie Flevoland. In 
die visie past zowel de aanleg van de Zuiderzee
spoorlijn als de HSL-Noord. Amsterdam wordt zo
doende verbonden met Groningen. Via de aan te 
leggen Hanzelijn wordt een verbinding met Kam
pen, Zwolle en het Oosten van het land gelegd. In 
dit kader wordt tevens bezien of de regio Zaan
stad/Purmerend via lightrail kan worden verbon
den met Almere/Lelystad. 

5.22 De voorgenomen uitbreidingsplannen van 
de Rotterdamse haven (Europoort II) zijn onnodig 
grootschalig. De haven zal met name via inbrei
ding en een doelmatiger ruimtegebruik een oplos
sing voor het ruimtegebrek moeten vinden. Er 
dient onderzoek plaats te vinden welke bijdrage 
ondergrondse opslag daaraan kan leveren. Tevens 
wordt in dat kader een betere benutting van het 
Amsterdamse havengebied, van het Sloehaven
gebied, de Axelse Vlakte, de Eemshaven en van het 
havengebied bij Delfzijl gestimuleerd. 

5.23 Nederland ontwikkelt geen tweede nationale 
luchthaven. Eventuele verdere groei op de huidige 
locatie is niet toelaatbaar tenzij sprake is van een 
absolute daling van de overlast en van de luchtver
vuiling. 

5.24 De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt 
als drager van de openbare ruimte voor het jaar 
2010 gerealiseerd. Alleen op die manier kunnen de 
identiteit van het landschap en van cultuurhistori
sche waarden voldoende worden gewaarborgd. De 
groene infrastructuur dient daadwerkelijke be-
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scherming te krijgen door middel van verplichte 
opname in streek- en bestemmingsplannen. 

5.25 Ondergrondse aanleg van infrastructuur 
wordt vanwege de voordelen voor wat betreft ruim
tebeslag, landschappelijke inpassing en geluidhin
der bevorderd. Door het ondergronds brengen van 
de spoorlijn bij Delft, in combinatie met verdubbe
ling van het aantal sporen ter plekke, moet het laat
ste knelpunt in het huidige railnet tussen de grote 
steden in de Randstad worden opgeheven, zodat de 
huidige, onaanvaardbare overlast wordt beëindigd. 

5.26 Geselecteerde stationslocaties worden opti
maal ontwikkeld tot openbaar vervoersknooppun
ten en lokaties waar werkgelegenheid en publieks
trekkende voorzieningen worden geconcentreerd. 

• 49 
Wonen 
5.27 Gezien de spanning tussen enerzijds het re
strictieve ruimtelijke beleid van de overheid en an
derzijds de liberale Huisvestingswet wordt gemeen
ten de mogelijkheid geboden de instroom van wo
ningzoekenden van buiten te beperken. Woning
zoekenden met een sociale en economische binding 
aan een specifieke woonplaats worden van deze be
perkingen uitgesloten. 

5.28 Het eigen woningbezit en het dichter bij de 
werkplek wonen worden gestimuleerd, b.v. door 
verlaging of afschaffing van de overdrachtsbelasting 
bij de koop van woningen of door het toekennen 
van een verhuispremie. Voor de minst draagkrach
tigen dienen er te allen tijde voldoende sociale 
huurwoningen beschikbaar te blijven. 

5.29 Om omvangrijke leegstand van sociale huur
woningen te voorkomen en de leefbaarheid van wij
ken te vergroten worden waar mogelijk sociale 
huurwoningen aan de 'zittende' huurders verkocht. 
De daardoor beschikbaar komende middelen kun
nen worden ingezet voor wijkverbetering en diffe
rentiatie van het woningbestand in bestaande 
woonwijken. Extra middelen dienen voor alle ge
meenten beschikbaar te zijn. 

5.30 Jaarlijkse huuraanpassingen mogen niet tot 
een onbeheerste toename van het gebruik van de 
huursubsidie leiden. Huurverhogingen dienen 
daarom aan een maximum te worden gebonden. 

5.31 Verhuurders dienen vrij te zijn om zo moge
lijk huurverlagingen door te voeren. De minimale 
huursomstijging voortvloeiend uit de Bruterings-
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wet moet worden losgelaten. Om de eigen verant
woordelijkheid van de verschillende sociale ver
huurders te benadrukken wordt afgezien van een 
verplichte verevening van huren en/of algemene be
drijfsreserves. 

5.32 Het voordeel dat mensen met hoge(re) inko
mens in (te) goedkope sociale huurwoningen genie
ten wordt, indien zij verkiezen daar te blijven wo
nen, door middel van fiscale maatregelen verre
kend. 

5.33 Het ecologisch en duurzaam bouwen dient 
sterk te worden gestimuleerd. Een maximaal ge
bruik van passieve en actieve zonne-energie en wa
terbesparende maatregelen maken hiervan onder
deel uit. 

5.34 Om beschermde stads- en dorpsgezichten en 
de openbare ruimte effectief te kunnen vrijwaren 
van ongewenste ruimtelijke en bouwkundige ont
wikkelingen dient een adequate vorm van gemeen
telijk welstandstoezicht in stand te worden gehou
den. 

• 50 
5.4 Natuur en landschap 

Het is van belang dat Nederland zuinig omgaat met 
de schaarse natuur die er nog is. Het Waddenzee
gebied als unieke broed- en rustplaats van tal van 
vogelsoorten, het boslandschap van de Hoge Velu
we en andere unieke natuurgebieden, zoals de 
Bieschbos, moeten blijvend beschermd worden. 
Landschappen die een bijzondere ecologische of 
cultuurhistorische betekenis hebben, dienen ont
zien te worden. De RPF is voorstander van uitbrei
ding van het areaal dat als natuurgebied beheerd 
wordt. In de afgelopen decennia is het oppervlak 
natuurgebied in Nederland teruggelopen en be
draagt thans nog minder dan 200.000 ha. Dit areaal 
zou nu weer uitgebreid moeten worden o.a. door 
herbebossing en door het beheer van (voormalige) 
landbouw-arealen als natuurgebied. 

5.35 Op basis van het Natuurbeleidsplan, het 
Structuurschema Groene Ruimten en het Bosbe
leidsplan wordt de komende 20 jaar 200.000 ha. 
toegevoegd aan het bestaande areaal natuurgebied. 

5.36 Het gemotoriseerd verkeer in natuurgebie
den dient te worden teruggedrongen. Mede op die 
manier wordt de totstandkoming van grootschalige 
stiltegebieden gestimuleerd. 
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5.37 Gebieden van grote landschappelijke, ecologi
sche of cultuurhistorische waarde verdienen in ver
band met hun kwetsbaarheid en zeldzaamheid ex
tra bescherming. 

5.38 Agrarisch natuurbeheer kan een bijdrage le
veren aan de gewenste verweving van natuur en 
landbouw en aan de totstandkoming van bufferzo
nes om natuurgebieden. Dergelijk beheer vormt 
vooral een aanvulling op de Ecologische Hoofd 
Structuur. Binnen de EHS dienen continuïteit en 
toezicht te zijn gewaarborgd. 

5.39 In het kader van de bestrijding van de verdro
ging wordt een actief waterpeilbeheer gevoerd. Het 
gebiedseigen water wordt daarbij zo lang mogelijk 
vastgehouden. 

5.40 Verlichting van autosnelwegen in het landelij
ke gebied en in natuurgebieden wordt tot een mini
mum beperkt. Voorts dient het verlichtingsniveau 
af te hangen van de intensiteit van het verkeer. 

5.41 Er komt een verbod op reclame-uitingen 
langs (autosnel-)wegen in het landelijk gebied, 
waarvan bepaalde zones kunnen worden uitgezon
derd. 

• 51 
5.5 Landbouw en visserij 

Landbouw- en visserij vormen de primaire sector 
van het economisch leven. Ze dragen zorg voor de 
voedselvoorziening en de landbouw is van grote be
tekenis voor de verzorging van het platteland. Er 
bestaan wederzijdse relaties tussen landbouw, visse
rij, landschap, natuur en milieu. Veel problemen in 
landbouw en visserij moeten dan ook in die samen
hang worden gezien. Zowel in de landbouw en de 
visserij zien we dat de intensieve productiewijzen 
soms grote gevolgen hebben voor (het beheer van) 
de schepping. De RPF wil daarom grote aandacht 
geven aan productie-methoden die recht doen aan 
de zorg voor het milieu en die tevens de uitputting 
van de bodem en de zee tegen gaan. Biologische 
landbouw, mits ontdaan van allerlei ideologische 
inkleuring, kan hierbij een goede rol vervullen. 
Lang niet altijd liggen de oplossingen in de sfeer 
van de bio-technologie, maar in de sfeer van een 
andere aanpak, gericht op duurzaamheid van na
tuur en milieu. 

5.42 In het kader van het Europees landbouwbe
leid wordt gestreefd naar handhaving van een rede
lijk toekomstperspectief voor de agrariërs in zowel 
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Nederland en Europa als in de Derde Wereld. Het 
perspectief voor de gezinsbedrijven dient behouden 
te blijven. Drastische prijsverlagingen worden daar
om afgewezen. 

5.43 Bij bedrijfsovername door jonge agrariërs 
biedt de overheid onder een aantal voorwaarden 
financiële steun. 

5.44 In het kader van de WTO wordt ruimte gege
ven voor nationale ondersteuning aan maatregelen 
die zijn gericht op instandhouding van het land
schap, milieu en duurzaamheid. Instandhouding 
van regionale landbouwmarkten is uitgangspunt. 

5.45 Inkomenstoeslagen worden gebonden aan 
voorwaarden die zijn gericht op productiebeheer
sing en productiemethoden (dier- en milieuvrien
delijkheid). Toeslagen kunnen worden gestaffeld en 
worden gebonden aan de grond. Zodoende kan de 
uitvoering worden vergemakkelijkt en intensive
ring van de productie worden afgeremd. 

5.46 De controleerbaarheid en de daadwerkelijke 
controle op de uitvoering van het gemeenschappe
lijke landbouw- en visserijbeleid dient fors te wor
den aangescherpt zodat oneerlijke concurrentie 
wordt voorkomen. 

5.47 De biologische landbouw dient te worden on
dersteund. Daartoe worden de afzet en de con
sumptie gestimuleerd. De overheid dient als inspan
ningsverplichting op zich te nemen dat in het jaar 
2005, 10% van het landbouwareaal en 10% van de 
consumptie plaats vindt binnen de kaders van de 
biologische landbouw. 

5.48 De omschakeling naar biologische en mecha
nische methoden van gewasbescherming dient te 
worden gestimuleerd, zodat over een breed front 
milieuwinst wordt geboekt. Spuiten met vliegtui
gen wordt beperkt tot uitzonderlijke situaties. Het 
Meerjarenplan Gewasbescherming dient een ver
volg te krijgen. Doel hiervan moet zijn een verdere 
reductie van het gebruik van chemische middelen. 

• 52 
5.49 De melkquotering is ook de komende perio
de onmisbaar om de productie op effectieve wijze 
te beheersen. Daarbij wordt de grondgebonden
heid bevorderd door de prijsondersteuning gedeel
telijk om te zetten in een hectaretoeslag. Het leasen 
van melkquota blijft tot een nader te bepalen pla
fond mogelijk. 
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5.50 Het mest beleid is landelijk beleid. Binnen 
het landelijke mestbeleid wordt rekening gehou
den met een gebiedsgerichte invulling. Inzake de 
mestverwerking wordt de betrokkenheid van de 
overheid meer gericht op kleinschalige verwer
kingsinitiatieven. 

5.51 Ammoniak dient zoveel mogelijk integraal 
onderdeel uit te maken van de mineralenboekhou
ding. De uitrijregels voor mest worden zoveel mo
gelijk geïntegreerd in het systeem van de mestboek
houding. Ook binnen het kader van de mineralen
boekhouding blijft het boer/boer-transport van mi
neralen mogelijk. Tevens kan, tegen overlegging 
van een gebruiksovereenkomst, grond van een an
dere eigenaar in gebruik worden genomen. 

5.52 De mestnormen voor na het jaar 2000 zijn 
indicatief van aard. Uit nader onderzoek moet blij
ken welke normen voor die jaren moeten gelden. 
Ter handhaving van de gestelde regels is een hef
fingsysteem noodzakelijk. Naast een heffingssys
teem wordt een beloningssysteem in stand gehou
den waarmee de door de sector opgebrachte gelden 
binnen de sector worden aangewend. 

5.53 Wanneer als gevolg van beleidsaanpassingen 
drastische structurele wijzigingen noodzakelijk zijn 
wordt daaraan door de overheid een substantiële 
bijdrage geleverd. 

5.54 De herstructurering van de Nederlandse 
glastuinbouw wordt met kracht ter hand genomen 
en gekoppeld aan de ontwikkeling van (nieuwe) 
woningbouwlocaties. Het areaal glastuinbouw 
dient te worden geconcentreerd in daartoe aange
wezen gebieden. Bij ontwikkeling of verplaatsing 
van locaties wordt zorgvuldig gekeken naar de in
passing in het landschap. 

5.55 In verband met het uitbreken van besmette
lijke dierziekten wordt de veehouderij meer gericht 
op gesloten systemen en op vermindering van de 
regionale concentratie. Het ontstaan van zoge
naamde mammoet-bedrijven in de veehouderij 
wordt ontmoedigd. 

5.56 Om massale slacht te voorkomen wordt bij 
het uitbreken van besmettelijke dierziekten, indien 
daaraan geen volksgezondheidsrisico's kleven, pre
ventieve enting mogelijk gemaakt door wijziging 
van de desbetreffende EU-regeling. 
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• 53 
Visserij 
5.57 Om een duurzame exploitatie van de zee en 
een evenwicht tussen visserij- en natuurbelangen te 
garanderen worden beheersplannen opgesteld op 
basis van wetenschappelijk verantwoorde gegevens. 

5.58 De vangstquota worden vastgesteld op basis 
van een advies van een commissie waarin zowel de 
visserijbiologen, de visserijsector als de Europese 
Commissie participeren. De Bijvangsten komen ge
deeltelijk in mindering op de quota. 

5.59 In het kader van de EU dienen maatregelen 
te worden genomen om de industrievisserij te redu
ceren. 

5.60 Om een gezonde bedrijfstak in stand te kun
nen houden wordt het werken via de 'Biesheuvel
groepen' voortgezet. Een stillegregeling en een zee
dagenregeling in combinatie met meerjarige quota 
kan bijdragen aan het overbruggen van moeilijke 
perioden. 

5.61 Verdere uitbreiding van de Europese Unie 
mag geen wezenlijke beperking inhouden op de 
huidige relatieve vangstcapaciteit. 

5.62 Vangstregelingen behoren door alle lidstaten 
te worden nageleefd. Om een sluitende controle 
van de internationale visserij-afspraken te garande
ren vindt intensieve uitwisseling van controleurs 
plaats. 

5.63 Verplichte sanering zonder adequate schade
loosstelling is niet aanvaardbaar. 

5.64 Nederland blijft zich sterk maken voor hand
having van het verbod op de walvisvangst en voor 
een algeheel verbod op het gebruik van drijfnetten. 
Verder dient bezinning plaats te vinden op de vis
vangstmethoden wereldwijd in relatie tot enerzijds 
het veroorzaakte dierenleed en anderzijds de bedrei
ging van diersoorten. 

• 54 
5.6 Verkeer en vervoer 

Ondanks pogingen de mobiliteit in te dammen is 
de omvang van verkeer en vervoer allen maar toege
nomen. De door de regering gepresenteerde doel
stellingen van leefbaarheid, bereikbaarheid en duur
zaamheid komen met elkaar in botsing. De laatste 
jaren wordt duidelijk dat met name de aandacht 
voor de duurzaamheid van de samenleving en onze 
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natuurlijke omgeving weer naar de achtergrond 
verdwijnt. Een indamming van de groeiende mobi
liteit kan alleen effectief plaatsvinden wanneer mo
biliteit niet langer als een individueel recht wordt 
beschouwd, dat ten allen tijde gerealiseerd moet 
kunnen worden. Dat betekent dat mobiliteit duide
lijker aan restrictieve regels moet worden onder
worpen. Er is een krachtiger overheidsingrijpen no
dig om te voorkomen dat steeds vaker en langer in 
de ftle wordt gestaan, blijvend veel verkeersslachtof
fers vallen, grote delen van het land onleefbaar zijn 
door het vele autoverkeer en de natuur steeds min
der aantrekkelijk wordt om te recreëren. Mobiliteit 
moet sterker worden afgestemd op de sociaal-geo
grafische omstandigheden, dat wil zeggen dat de 
aard van de mobiliteit meer bepaald moet worden 
door de plaats (bijvoorbeeld een stad of een natuur
gebied). 
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5.65 De voortgaande grootschalige uitbreiding 
van het landelijke en regionale hoofdwegennet 
draagt niet bij aan de noodzakelijke omslag in het 
vervoerskeuzepatroon. Dergelijke uitbreidingen 
vinden in principe dan ook niet meer plaats. 

5.66 Onderzocht wordt of de aanleg van een goe
deren spoor van de Eemshaven/Delfzijl via de con
tainerterminals van Veendam en Coevorden naar 
het Duitse achterland wenselijk is. 

5.67 Zolang daarvoor mogelijkheden aanwezig 
zijn wordt geopteerd voor een gefaseerde aanleg 
van de Betuwelijn. De aanleg wordt beperkt tot het 
gedeelte Europoort-Kijfhoek. 

5.68 Om de bouw van nieuwe geavanceerde bin
nens{;hepen niet te belemmeren wordt de oud
voor-nieuw-regeling geleidelijk afgebouwd. Het in
strument blijft beschikbaar indien zich in de bin
nenvaart heftige marktverstoringen voordoen. De 
sloopregeling blijft na het jaar 2000 als het toer
beurtsysteem definitief is afgeschaft nog enige tijd 
van kracht. 

5.69 Het regionale vaarwegennet dient in betere 
staat van onderhoud te worden gebracht. Voorko
men moet worden dat vaarwegen door afsluiting 
worden onttrokken aan het vervoer over water. 

5.70 Het goederenvervoer per (ondergronds) 
spoor en per schip wordt krachtig bevorderd. 
Door middel van een zwaardere belasting van het 
wegvervoer over lange afstand wordt deze verschui
ving gestimuleerd. 
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5.71 In aan te wijzen grootstedelijke gebieden 
dient een doelstelling te worden gehanteerd waar
bij 75% van alle reizigerskilometers plaatsvindt 
door middel van de fiets ofhet openbaar vervoer. 
In dit verband dient de ontwikkeling van Rand
stadrail met kracht ter hand te worden genomen. 

5.72 Openbaar vervoer behoort ook op het platte
land een volwaardige plaats te krijgen in het totale 
vervoeraanbod. Integratie van het regionale trein
en busvervoer en zogeheten collectief vraagafhan
kelijk vervoer tot een samenhangend netwerk is 
daarvoor een voorwaarde. De trein-taxi-mogelijk
heid wordt zoveel mogelijk eveneens ingevoerd 
vanaf stations van de spoorwegen of autobushaltes 
op centrale plaatsen in buitengebieden waar niet of 
nauwelijks openbaar vervoer aanwezig is. 

5.73 In het taxibedrijf is een grotere marktwer
king gewenst. 

5.74 Bij de introductie van marktwerking in het 
openbaar vervoer dienen door de overheid kwali
teits- en frequentie-eisen te kunnen worden ge
steld. Er dient sprake te blijven van een landelijk 
werkend tarief- en kaartsysteem. 

5.75 In het kader van de terugdringing van de 
(auto)mobiliteit is verdere variabilisatie van auto
kosten op korte termijn noodzakelijk. Een gebrui
kersheffing per kilometer, die bijvoorbeeld via de 
fiscus wordt afgerekend, heeft daarbij de voorkeur. 
De motorrijtuigenbelasting kan dan worden ver
laagd of afgeschaft en ook de brandstofaccijns kan 
eventueel worden verlaagd. Een dergelijk systeem 
vormt een aanvulling op het zogenaamde rekenin
grijden. 

5.76 Wijziging van de vervoerskeuze wordt gesti
muleerd door introductie van vervoersmanage
ment (bijvoorbeeld door verbeteren van de OV
reiskostenvergoeding en fietskostenvergoeding en 
telewerken) voor overheid en bedrijfsleven. Verder 
wordt het OV -gebruik gestimuleerd door dit in 
een gunstiger prijsverhouding te brengen ten op
zichte van het vervoer per auto. 

5.77 Er wordt een maandelijkse autoloze zondag 
geïntroduceerd. 

5.78 In het kader van de terugdringing van de au
tomobiliteit wordt in plaats van de OV -studenten
kaart een algemene OV-jongeren-traject kaart inge
voerd. Deze kaart dient tevens als kortingskaart te 
kunnen worden gebruikt. 
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5.79 Het instellen van taakstellende regelingen 
voor gemeenten om bestaande woongebieden om 
te vormen tot 30 km-zones en om te investeren in 
fietsvoorzieningen verdient vanwege het reduce
rende effect op de automobiliteit en vanwege de 
vergroting van de verkeersveiligheid hoge priori
teit. 

5.80 Om redenen van verkeersveiligheid, door
stroming en vergroting van de milieukwaliteit 
wordt de maximumsnelheid op alle autosnelwegen 
op 100 km per/uur gesteld. Het toezicht op de 
handhaving van de maximumsnelheid van 80 km 
per uur op wegen buiten de bebouwde kom moet 
worden verscherpt. 

5.81 Auto's dienen te voldoen aan de hoogste mi
lieukwaliteitseisen. De import van auto's die niet 
voldoen aan die milieueisen wordt verboden. 

• 56 
5.82 In verband met de ernstige geluidsoverlast 
en milieuvervuiling moet de enorme groei van het 
vliegverkeer tot staan worden gebracht. Er dienen 
daarom een kerosineheffing en een milieutoeslag 
op vliegtickets te worden geïntroduceerd. Verder 
dienen de landingsrechten te worden verhoogd en 
gekoppeld aan het energieverbruik van het vlieg
tuig, Deze maatregelen moeten bij voorkeur in in
ternationaal verband worden afgesproken. 

5.83 De zonering van de Nederlandse luchtvaart
terreinen dient te worden gebaseerd op een maxi
mum aantal toe te stane starts en landingen. Tege
lijkertijd dienen aan de vliegtuigen vergaande ge
luidseisen te worden gesteld. Nachtvluchten op de 
regionale luchthavens en de kleine vliegvelden wor
den uitgesloten. De huidige regionale vliegvelden 
zijn alleen voor regionaal gebruik en dienen niet te 
worden uitgebreid. Evenmin mogen ze worden ge
bruikt als overloop van Schiphol. 

5.84 Het vliegen met reclamevliegtuigen en Ultra 
Lichte Vliegtuigen (ULV's) wordt verboden. Een 
verbod op het gemotoriseerd recreatievliegen 
wordt overwogen. Het aantal regionale vliegvelden 
en kleine luchtvaartterreinen wordt beperkt. 

• 57 
5.7 Waterbeheer en waterstaat 

5.85 Alternatieven voor dijkverzwaring, zoals de 
capaciteitsvergroting van het rivierbed, dienen zo
veel mogelijk te worden gestimuleerd. Dit is een be
tere garantie voor de veiligheid en de landschappe-
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lijke en culturele waarden worden daardoor niet 
aangetast. 

5.86 Grootschalige ontgrondingen in het Neder
landse rivierengebied worden zo veel mogelijk 
voorkomen, tenzij de primaire doelstelling betrek
king heeft op natuurontwikkeling. Hergebruik van 
zand en grind wordt bevorderd b.v. via heffingen. 
Winning van zand uit de Noordzee wordt krachti
ger ter hand genomen. De export van in het rivie
rengebied gewonnen zand wordt gestaakt. 

5.87 Met het oog op de bestrijding van de verdro
ging wordt de winning van grondwater ten behoeve 
van laagwaardige doeleinden (spoel- en proceswa
ter, beregenen) fors beperkt. De beschikbaarheid 
ten behoeve van het gebruik als drinkwater en ten 
behoeve van het gebruik door b.v. de voedingsmid
delenindustrie dient vanuit het oogpunt van volks
gezondheid te worden gegarandeerd . 

5.88 Het zuinig omgaan met (grond)water wordt 
bevorderd door het rioolrecht aan het waterver
bruik te koppelen en de waterprijs stapsgewijs te 
verhogen. Er wordt onderzocht wat de toepassings
mogelijkheden zijn van een apart waterleidingnet 
t.b.v. de drinkwatervoorziening. 

5.89 Vanwege hun specifieke deskundigheid en 
vanwege het grote belang van de drinkwaterberei
ding worden drinkwaterbedrijven betrokken bij het 
grondwaterbeheer. 

5.90 De drinkwaterbeschermingsgebieden worden 
waar mogelijk uitgebreid tot gehele intrekgebieden 
en zoveel mogelijk gecombineerd met natuurgebie
den. De geldende stringente eisen t.a.v. de 'l-jaars
zone' dient te gelden voor het totale intrekgebied. 
Eventuele bedrijfsschade als gevolg van deze maat
regelen dient te worden vergoed. Sanering van 
drinkwaterwinningsgebieden geniet de hoogste 
prioriteit. 

5.91 Gemeenten dienen een adequaat riolerings
stelsel in stand te houden, mede ter voorkoming 
van overstortlocaties. Centraal uitgangspunt daar
bij is een zo hoog mogelijk milieurendement dat 
wordt bereikt tegen zo laag mogelijke maatschappe
lijke kosten. Vanuit die optiek worden regenwater 
en afvalwater zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd 
en worden lozingen in het buitengebied gesaneerd. 
Overstorten in oppervlaktewater dat dient als 
drinkwater voor vee moet worden beëindigd. 
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VI Het nationale huishouden 
Over economische zaken 
en financiën 

• 58 
6.1 Bloeiende economie 

Het is een geweldig geschenk om in een land te le
ven, waarin zoveel mogelijkheden kunnen worden 
benut om een goed economisch bestaan op te bou
wen. Economische groei is echter geen doel op zich
zelf, maar staat in dienst van ons beheer van de 
schepping. De mens is rentmeester over de wereld 
die van God is. Juist als het gaat over ons beheer 
over geld en goederen, over middelen en mensen 
dienen we te beseffen dat het er om gaat uit liefde 
het goede te werken. Ook hier moet de ge rechtig
heidsnorm voorop staan. Economische groei mag 
niet gepaard gaan met aantasting van natuur en mi
lieu. Het mag ook niet ten koste gaan van de arbei
der of de gemeenschap. We werken om te leven, we 
leven niet louter en alleen om te werken of om win
sten te maken. Arbeid mag niet ondergeschikt ge
maakt worden aan kapitaal. 
Economie staat in het teken van zorg. Zorg voor 
ons nationale huishouden in de breedste zin des 
woords. Daarbij gaat ons veel meer aan het hart 
dan ons inkomen. De economie moet draagvlak ge
ven aan de samenleving, voor nu en later. In ons 
economisch handelen moet het voorzorgbeginsel 
een grote plaats krijgen. Voorzorg wil zeggen dat 
we aan natuur en milieu geen onherstelbare schade 
toebrengen en daarom nu reeds de effecten van 
onze economische activiteit op langere termijn la
ten meewegen. De standaard van het Bruto Natio
naal product (BNP) moet vervangen worden door 
het Duurzaam Nationaal Product (DNP), waarbij 

. zo goed mogelijk alle milieukosten worden opgeno
men in de macro-economische berekeningen. De 
aantasting van het milieu moet verdisconteerd wor
den in de prijzen. 
In de economie geldt dus dat bij het bouwen het be
waren de allerhoogste prioriteit moet krijgen. Hoe 
vaak is niet verkondigd dat economische groei een 
voorwaarde is om goede dingen te kunnen doen 
voor natuur en milieu. Eerst economische groei en 
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welvaartsverbetering en dan het milieu. Deze bena
dering schiet tekort. Op die manier tonen we te wei
nig hart voor wat ten diepste de belangen zijn van 
een duurzame economie ten dienste van een duur
zame samenleving. We komen nooit toe aan het 
doen van gerechtigheid aan heel de schepping als 
deze voorwaarde eerst vervuld moet worden. No
dig is een geïntegreerde benadering, waarin econo
mische en ecologische keuzes met elkaar verbonden 
zijn. 
De overheid hanteert een te enge visie op het eco
nomisch leven. Er wordt te veel van de markt ver
wacht en te veel op de markt afgewenteld. Dat die 
markt een sociale en ecologische inbedding behoeft 
wordt onvoldoende in het beleid verwerkt. Zorg 
voor het nationale huishouden omvat meer dan ge
zonde overheidsfinanciën en voldoende kapitaal in 
de samenleving. De keuze voor markt en grootkapi
taal is daarom een terugtred in de tijd. Een eeuw 
christelijk-sociaal denken lijkt ineens niet meer rele
vant. De kwantitatieve groei is weer alles en de kwa
litatieve groei schiet er bij in . Deze visie is kortzich
tig en zal ons op den duur opbreken. Niet alleen de 
grote bedrijven moeten winst maken, de samenle
ving als geheel moet winst maken in sociaal, ruim
telijk en ecologisch opzicht. Dat kan door in het be
leid het bewaren met het bouwen te integreren en 
de durf om radicale keuzes te maken. 

• 59 
6.2 Economische structuur en sociaal-economische 
verhoudingen 

Bedrijvigheid in landbouw, visserij, industrie en in 
de (in omvang toenemende) dienstensector ver
schaft de materiële voorwaarden voor verdere ont
plooiing van de samenleving. De internationale eco
nomische ontwikkelingen hebben in onze open sa
menleving een grote invloed op de aard van die be
drijvigheid. Nederland is in sterke mate een distri
butieland, waarin een grote hoeveelheid aan uiteen
lopende diensten wordt aangeboden. Overheid en 
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bedrijfsleven moeten steeds goed letten op verande
ringen in de economische structuur en op de ka
ders voor verdere economische ontwikkeling in Ne
derland. Een verantwoord gebruik van energie en 
inzet van hoogwaardige kennis en technologie zuI
len in de toekomst een grote rol gaan spelen in ons 
economisch leven. 
Veranderingen in de economische structuur mogen 
er niet toe leiden dat bestaande kleinschalige bedrij
vigheid wordt platgewalst door internationaal ope
rerende concerns. De detailhandel en het midden
en kleinbedrijf verschaffen veel mensen werk en 
zijn van grote betekenis in de op diensten gerichte 
economische structuur van Nederland. De maat
schappelijke betekenis van de 'winkel op de hoek' is 
niet te onderschatten. Het is van belang dit midden
en kleinbedrijf alle ruimte te verschaffen om goed 
te functioneren. Daarbij moeten ook de sociale om
standigheden worden begrepen, waaronder kleine 
zelfstandigen moeten werken. Een 24-uurs-econo
mie is desastreus voor kleinschalige bedrijven waar 
het werk door één of enkele personen wordt ver
richt. 
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Economische structuur 
6.1 De overheid waakt over een evenwichtige ont
wikkeling van de Nederlandse economie. Verster
king van de economische structuur dient op sociaal 
en ecologisch verantwoorde wijze te geschieden. In
vesteringsprojecten worden hieraan getoetst. 

6.2 In het kader van de economische structuurver
sterking wordt een investeringsagenda voor de 21e 
eeuw opgesteld, waarbinnen de zogenaamde ICES
gelden worden ingezet. Ook investeringen op het 
gebied van plattelandsversterking en ecologie moe
ten hieruit gedaan kunnen worden. 

6.3 Met betrekking tot de inzet van financiële in
strumenten in het economisch beleid (premies, ont
wikkelingsfondsen e.d.) wordt uiterste terughou
dendheid betracht. De overheid verleent geen alge
mene investeringssteun aan het bedrijfsleven. Speci
fieke steun verdient uiterst selectieve toepassing. 
De wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk 
wordt afgeschaft. Bij de besluitvorming over publie
ke investeringen speelt het werkgelegenheidsmotief 
een belangrijke rol. 

6.4 Het bezit van aandelen door de staat beperkt 
zich tot bedrijven waar een sterke overheidsinvloed 
noodzakelijk is. 
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6.3 Midden- en Kleinbedrijf 

6.5 De overheid stimuleert het midden- en klein
bedrijf en geeft zich in bijzondere mate rekenschap 
van de effecten van het beleid op het midden- en 
kleinbedrijf. Naast gunstige effecten die mogen 
worden verwacht van deregulering en lagere (admi
nistratieve) lastendruk, kunnen kredietfaciliteiten 
worden verbeterd en kan de armslag van participa
tiemaatschappijen worden verruimd. 

6.6 De overheid ondersteunt projectmatige clus
tervorming - gericht op een gezamenlijk optreden 
van kleinschalige bedrijven op de internationale 
markt -vanuit het MKB. Participatie in internatio
nale programma's wordt gestimuleerd. 

6.7 De bevordering van het toerisme en de onder
steuning van de toeristenindustrie is geen overheid
staak. Bestaande bemoeienissen op dit terrein wor
den beëindigd, waaronder de financiering van het 
Nederlands Bureau voor Toerisme. 

6.4 Sociaal-economische ontwikkelingen 

6.8 Het overleg tussen sociale partners is primair 
een decentrale verantwoordelijkheid die werkge
vers en werknemers zelf inhoud moeten geven. Het 
periodiek centraal overleg tussen overheid en socia
le partners (o.a. over loonmatiging) moet leiden tot 
toetsbare afspraken die doorwerken op bedrijfstak 
of bedrijfsniveau. 

6.9 In overlegstructuren dienen de kleine sociale 
organisaties (als GMV en RMU) als volwaardige ge
sprekspartners te worden beschouwd. 

6.10 De winkelsluiting op zondag wordt in ere 
hersteld; de Arbeidstijdenwet wordt zodanig aange
past dat werken op zondag tot het strikt noodzake
lijke wordt beperkt. De avondopenstelling wordt 
beperkt tot een uiterste grens van 20.00 uur. 

6.11 De overheid bevordert de opname van een 
bedrijfsethische paragraaf in het financieel/sociaal 
jaarverslag van ondernemingen. 
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6.5 Energie en technologie 

De eis van duurzame ontwikkeling bepalen ons bij 
de noodzaak van een verantwoord - dat is: zorgvul
dig en zuinig - energiebeleid. Gezien de ernstige ge
volgen die ons energieverbruik heeft voor natuur 
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en milieu, pleit de RPF voor een radicale trend
breuk. In de keuze van de energiebronnen zullen 
milieu-aspecten zwaarder moeten wegen dan tot 
dusver het geval was en dus prioriteit moeten krij
gen. In het verlengde hiervan zal er meer accent 
moeten worden gelegd op duurzame energiebron
nen als wind, zon en water. Verder is het van be
lang dat door overheid en burger nadruk wordt ge
legd op effectief energiebesparingsbeleid. Op deze 
wijze geven we vorm aan een rentmeester-econo
mIe. 

6.12 Er bestaat geen noodzaak in de Waddenzee 
naar gas te boren. Het gas onder de Waddenzee 
wordt als 'noodvoorraad' beschouwd. 

6.13 De uitstoot van C02 en de vorming afvalstro
men wordt beperkt door een verdere verschuiving 
van belasting op arbeid naar belasting op grondstof
fen- en energieverbuik. Voorts worden de eisen 
voor energiebesparing verder aangescherpt en 
wordt de inzet van duurzame vormen van energie
opwekking (zon, wind, water, bio-massa, warmte
kracht-koppeling) en van de zogeheten 'Groene 
Stroom' krachtig gestimuleerd. Het affakkelen van 
gassen wordt verboden. 

6.14 De bouw van nieuwe kerncentrales wordt af
gewezen. De huidige kerncentrales worden niet ver
vangen. 

6.15 Het gebruik van rest- en afvalwarmte wordt 
krachtig bevorderd, onder meer door stimulering 
van warmte/krachtkoppeling en door in het ruimte
lijke ordeningsbeleid producenten en afnemers van 
deze energie zoveel mogelijk bij elkaar te situeren. 

6.16 De energieheffing wordt in het kader van het 
energiebesparingsbeleid stapsgewijs verhoogd. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de nadelige 
inkomenseffecten en economische gevolgen. Ener
gie-intensieve bedrijven worden in beginsel niet 
van de heffing uitgesloten. 

6.17 Er wordt meer geld uitgetrokken voor de fi
nanciering van onderzoek naar en introductie van 
duurzame energiebronnen, dit zo veel mogelijk in 
samenwerking met buitenlandse onderzoekcentra. 

6.18 Financiering van technologieprojecten vindt 
slechts plaats voorzover deze speciale nauwkeurig 
omschreven doeleinden dienen en een aantoonbare 
maatschappelijke meerwaarde hebben, bijvoor
beeld voor het oplossen van knelpunten in het mi
lieu of het vervoer. 
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6.19 De overheid bevordert de wisselwerking tus
sen industrieel en universitairwetenschappelijk on
derzoek, waardoor de uitwisseling van kennis 
wordt vergemakkelijkt. Voor de onafhankelijkheid 
van het wetenschappelijk onderzoek moeten waar
borgen blijven. 
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6.6 Financiën 

Een bloeiend economisch leven verschaft de over
heid de nodige middelen om het land te kunnen 
besturen, collectieve voorzieningen op peil te hou
den, politie, brandweer en leger te kunnen finan
cieren, enzovoort. Belangrijk is en blijft de vermin
dering van onze nationale schuld en het financie
ringstekort. Het is goed dat deze problematiek goed 
kan worden aangepakt en de overheid van dit blok 
aan het been verlost wordt. De huidige gunstige 
economische omstandigheden moeten tevens wor
den aangegrepen om waarborgen te scheppen dat 
in minder gunstige tijden het financieringstekort 
niet opnieuw oploopt. 

6.20 Een sluitende begroting blijft onverminderd 
een belangrijke doelstelling van beleid, zowel ten
einde de omvang van de staatsschuld te beperken 
als met het oog op de lastendruk. 

6.21 Monetaire en fiscale zaken behoren bij uit
stek tot de nationale aangelegenheden; het overdra
gen van taken en bevoegdheden op dit terrein aan 
de EMU wordt afgewezen. 

6.22 De globalisering en 'electronificering' (inter
net) van de financiële markten is reden om het toe
zicht op het internationale betalingsverkeer en het 
bankwezen te verbeteren en om destabiliserend spe
culatief fmancieel verkeer af te remmen, bijvoor
beeld door een internationaal in te voeren transac
tiebelasting. 

• 64 
Belastingen 
Ons belastingstelsel verdient nieuwe aandacht. Aan 
het onderhoud van het nationale huishouden dra
gen we als burgers allemaal ons steentje bij. Het is 
rechtvaardig dat de sterkste schouders daarbij de 
zwaarste lasten dragen. Ook moet worden tegenge
gaan dat vermogensaanwas bij burgers en bedrijven 
wordt gerealiseerd ten koste van belastinggelden. 
De feitelijke draagkracht per huishouden zou bij de 
heffing van belastingen meer centraal moeten 
staan. Om aftrekconstructies en oneigenlijk fiscaal 
gedrag tegen te gaan moet de heffingsgrondslag van 
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belastingen en sociale premies worden vereenvou
digd. Een nieuw belastingsysteem mag niet denivel
lerend zijn in vergelijking met het huidige, maar 
moet uitdrukking blijven geven aan het draag
krachtbeginsel. 

6.23 Grondslag voor de heffing van loon- en in
komstenbelasting is het inkomen per huishouden. 
Het splitsingsstelsel wordt voorgestaan als techni
sche uitwerking van dit beginsel. Beperking van de 
overdraagbaarheid van de basisaftrek en verdere in
dividualisering zijn ongewenst. 

6.24 Aftrekposten (m.u.v. in ieder geval de gif
tenaftrek) worden uitgeruild tegen tariefverlaging 
en verlenging van de eerste en tweede schijf. De ren
te-aftrek wordt geleidelijk beperkt tot hypotheekbe
dragen van f 400.000,-, terwijl de belastingvrije 
drempel in het huurwaardeforfait wordt verhoogd. 

6.25 Het belastingstelsel stimuleert en faciliteert 
de ondernemingszin. Onnodige belemmeringen zo
als de overdrachtsbelasting en andere belastingen 
op rechtsverkeer worden beëindigd. De bedrijfsop
volging wordt vergemakkelijkt. 

6.26 Verlaging van de lastendruk op arbeid heeft, 
met het oog op de werkgelegenheid, prioriteit, 
vooral voor de lagere lonen. Streefpunt is een belas
tingvrij inkomen tot 125% van het minimumloon. 
Daartoe worden BTW, milieubelasting en accijnzen 
verhoogd en krijgt de verschuiving van de heffings
grondslag van arbeid naar de toegevoegde waarde 
een serieuze kans door een uitgebreide proefne
ming in een grote regio (bijv. Friesland/Groningen/ 
Drente). 

6.27 Bij de verhoging van de milieuheffingen en 
andere wijzigingen in het belastingsysteem dient zo
nodig een passende (fiscale) compensatie plaats te 
vinden voor met name (gezinnen in) de lagere in
komensgroepen. 

6.28 Er wordt een reclame-heffing - in het bijzon
der op reclamedrukwerk - ingesteld, alsmede een 
vaartuigenbelasting. 

• 65 
6.7 Internationale handel 

Met de inwerkingtreding van de akkoorden van de 
Uruguay-Ronde en de oprichting van de Wereld
handelsorganisatie (WTO) is een grote stap gezet 
in de richting van een vrijere wereldhandel. Een 
vrijere wereldhandel kan ertoe leiden dat ontwikke-
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lingslanden makkelijker toegang krijgen tot de wes
terse markten. Tegelijkertijd moet rekening worden 
gehouden met het feit dat zij grote moeite onder
vinden bij de aanpassing van hun productie aan de 
westerse concurrentievoorwaarden. Vrijhandel be
tekent in de praktijk helaas maar al te vaak een on
rechtvaardige behandeling van ontwikkelingslan
den en een onverantwoorde aantasting van het mi
lieu. Daarom moeten er voor ontwikkelingslanden 
uitzonderingen worden gemaakt bij liberalisering 
van de handel. Ook hier is inbedding van het eco
nomisch leven in een 'sociale markteconomie' dus 
nodig. Handels-liberalisatie mag er evenmin toe lei
den dat vitale sectoren, zoals landbouw en visserij, 
uit Nederland verdwijnen. De WTO is een belang
rijk orgaan om regulerend op te treden en de vrij
making van de handel te laten plaatsvinden binnen 
het kader van een verantwoord en rechtvaardig be
leid op het gebied van milieubescherming, sociale 
politiek en ontwikkelingssamenwerking. 

• 66 
6.29 De markt van de Europese Unie moet rui
mer worden open gesteld voor landbouwproduc
ten, grondstoffen en voedingsmiddelen uit ontwik
kelingslanden. 

6.30 Nederland dient zich sterk te maken voor in
stelling van een 'nul-tarief van de Europese Unie 
voor de import van producten van de minst ont
wikkelde landen. 

6.31 In het kader van de WTO moeten zodanige 
regels worden gesteld dat dwangarbeid en uitbui 
tende kinderarbeid worden uitgebannen. Verder 
worden afspraken gemaakt inzake milieu-eisen, so
ciale en ethische aspecten van productiewijzen, bij 
voorbeeld ten aanzien van het houden van dieren, 
zodanig dat producenten die aan hoge eisen vol
doen, niet worden weggeconcurreerd. 

6.32 Er dienen internationale regels te worden op
gesteld met het oog op de handel in hormoonvlees 
en biotechnologische producten. 

6.33 Zolang er geen goede internationale regels 
zijn dient de EU al het mogelijke te doen om pro
ducten die op een onverantwoorde manier zijn 
voortgebracht van haar markt te weren. 

6.34 Gezien de belangrijke economische positie 
van Japan en de groeiende rol van de Zuidoost-Azi
atische landen, dient Nederland de handelsbetrek
kingen met deze landen te versterken. 
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6.35 De import van ideële en milieuvriendelijke 
producten, zoals Max Havelaar-koffie en Max Ha
velaar-bananen, moet worden gestimuleerd. 

6.36 Sectoren, zoals de landbouw en de scheeps
bouw, die door internationale concurrentie onder 
toenemende druk staan, moeten op evenwichtige 
wijze worden beschermd. 
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VI 

• 67 
7.1 Internationale gerechtigheid 

In de politiek gaat het niet alleen om de inrichting 
van ons eigen land. Het is de verantwoordelijkheid 
van de overheid om ook in de internationale be
trekkingen God en de naaste te dienen. Nationaal 
egoïsme en het vooropstellen van eigen welvaarts
groei kunnen die dienst aan God en de naaste in de 
weg staan. Christelijk-sociale politiek heeft een ven
ster op de wereld. Internationale samenwerking is 
nodig om een groot aantal grensoverschrijdende 
vraagstukken, zoals de wereldwijde milieuproble
matiek, de internationale criminaliteit, de groeien
de vluchtelingenstroom, de veiligheid en de proble
matiek van armoede en onderontwikkeling, aan te 
pakken. Ook in een onvolmaakte wereld waarin de 
macht van het kwaad heerst, moet gezocht worden 
naar Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. 
De nationale staten dienen de gerechtigheid in de 
internationale samenleving te bevorderen. Ze doen 
dat evenwel vanuit een eigen verantwoordelijkheid. 
Hoewel door processen als globalisering en interna
tionalisering en met name door het opereren van 
multinationals landsgrenzen gemakkelijk worden 
overstegen, is de nationale staat niet opgeefbaar, 
ook niet in Europa. Een staat is veel meer dan een 
inwisselbare bestuurseenheid! De nationale staat 
vertegenwoordigt een eigen geschiedenis en cultuur 
en is voor veel mensen een vertrouwd huis in een 
grote wereld. Er moet bewuster worden omgegaan 
met de soevereiniteit en het eigen karakter van Ne
derland. Voorkomen moet worden dat waardevolle 
kenmerken van onze samenleving, zoals onze taal, 
het stelsel van sociale zekerheid, ons onderwijsstel
sel, het Oranjehuis en het parlementaire stelsel, ver
loren gaan. 
Een herwaardering van de positie van Nederland in 
de internationale politiek en het uitgangspunt van 
de buitenlandse politiek is dringend gewenst. Daar
toe moet de regering het initiatief nemen tot een 
nationaal debat over de betekenis van de Neder-
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landse identiteit en soevereiniteit. In zijn buiten
lands beleid moet Nederland zich in de eerste 
plaats richten op de totstandkoming van een recht
vaardige internationale orde op basis van het inter
nationale recht, behoud van een zelfstandige positie 
in Europa, respect voor mensenrechten wereldwijd, 
steun aan de allerarmste en minder ontwikkelde 
landen en een kwalitatieve groei binnen randvoor
waarden van duurzaamheid. 
Samenwerking door middel van internationale or
ganisaties waarbij Nederland is aangesloten is bij de 
realisering van dit beleid van groot belang. De Vere
nigde Naties (VN) vormen een belangrijk platform 
voor interstatelijke besluitvorming en overleg en 
dragen zorg voor de internationale veiligheid. De 
handhaving van vrede is en blijft een belangrijke en 
gerechtvaardigde taak van de VNo Christelijke poli
tiek heeft weet van de christelijke plicht tot inter
ventie in crisissituaties, aangezien landen een ver
antwoordelijkheid dragen voor elkaar. 

• 68 
Buitenlands beleid 
7.1 In het buitenlands beleid richt Nederland zich 
primair op het bevorderen van internationale ge
rechtigheid. 

7.2 De Veiligheidsraad van de VN krijgt onder
steuning van een staf die zich richt op de vroegtijdi
ge signalering van conflicten en conflictpreventie. 
Een permanent VN-leger is ongewenst. 

7.3 Nederlandse deelname aan een VN-vredes
macht geschiedt alleen wanneer die vredesmacht 
wordt ingezet voor vredestaken ('Peace-keeping') 
en na goedkeuring van het Nederlandse parlement. 
De bescherming van VN -soldaten is een belangrijk 
toetspunt. Operaties die tot vrede dwingen ('Peace
enforcing') worden, na goedkeuring door de VN, 
bij voorkeur door regionale organisaties uitgevoerd. 

7.4 Nederland dient blijvend te investeren in de 
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transatlantische betrekkingen met de Verenigde 
Staten onder andere door binnen de Europese Unie 
nauwlettend toe te zien op uitvoering van de in 
1995 totstandgekomen 'Transatlantische Agenda'. 

7.5 De Nederlandse regering moet initiatieven ne
men tot regelmatig politiek overleg met Groot-Brit
tannië en de Scandinavische landen. 

7.6 De Nederlandse regering moet bij de Japanse 
regering er op aandringen dat zij haar formele excu
ses aanbiedt voor de Japanse misdaden begaan tij
dens de Tweede Wereldoorlog en bereid is tot scha
deloosstelling aan de slachtoffers. 

• 69 
7.2 Europese Unie 

De RPF is voorstander van een zo zelfstandig moge
lijk Nederland in Europa. Het is onnodig en niet 
wijs te streven naar een federale Europese staat met 
een Europese Grondwet en een eigen Europese re
gering, die een breed aantal taken behartigt en ge
controleerd wordt door een Europees Parlement 
met volledige controlerende en medewetgevende 
bevoegdheden. Europese samenwerking moet 
plaatsvinden tussen zelfstandige staten op die terrei
nen waar zij gemeenschappelijke economische en 
veiligheidsbelangen hebben. Vanuit het oogpunt 
van publieke gerechtigheid is Europese samenwer
king nodig ten aanzien van grensoverschrijdende 
vraagstukken op terreinen als economie, handel, 
internationaal vervoer, landbouw, delen van ont
wikkelingssamenwerking, milieu en criminaliteits
bestrijding. 
De RPF is niet voor opneming van landen als Tur
kije of Rusland in de EU. De EU moet zich beper
ken tot de staten die behoren tot het Europees cu 1-
tuurgebied. Vanwege de staatkundige en culturele 
verscheidenheid in Europa en de toekomstige uit
breiding van de Europese Unie naar Midden- en 
Oost-Europa is een decentrale opzet van de samen
werking in Europa noodzakelijk. Uitbreiding van 
de huidige Europese bevoegdheden zal het Europe
se bestuur nog meer van de burgers vervreemden 
dan nu reeds het geval is. 
De RPF meent dat het streven naar een Economi
sche en Monetaire Unie (EMU) - 1 januari 1999 is 
de beoogde ingangsdatum - moet worden opgege
ven. De EMU vormt een ingrijpende stap in de rich
ting van politieke eenwording. Daarnaast zijn de 
verschillen tussen de economieën van de lidstaten 
te groot om een stabiele EMU mogelijk te maken. 
In een EMU met één munt en één centrale bank 
blijft er voor Nederland geen ruimte meer over om 
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een zelfstandige economische en begrotingspolitiek 
te voeren. Ondertussen is het gevaar groot dat lan
den, die niet aan de scherpe toetredingscriteria van 
het Verdrag van Maastricht voldoen, toch worden 
toegelaten, hetgeen de basis van de EMU op voor
hand zal ondergraven. Stabiele wisselkoersverhou
dingen kunnen ook met het bestaande bestuurlijke 
instrumentarium worden gehandhaafd. 

• 70 
7.7 De Nederlandse regering dient de zelfstandig
heid van Nederland een hoge prioriteit te geven in 
haar Europese beleid. 

7.8 De bevoegdheden van de Europese Unie moe
ten worden teruggebracht tot een beperkt aantal 
wezenlijke taken op het terrein van de interne 
markt, het internationaal vervoer, milieu en de ex
terne handel. 

7.9 Het verdrag van Schengen mag een adequate 
vorm van controle van grensoverschrijdend ver
keer niet in de weg staan. 

7.10 Bij de uitoefening van taken moet het Euro
pese bestuur nauwlettend toezien op de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en proportio
naliteit. Artikel 235 van het Verdrag, op grond 
waarvan de bevoegdheden van het EU-bestuur aan
zienlijk kunnen worden uitgebreid, moet worden 
geschrapt. 

7.11 Iedere lidstaat moet met minimaal één com
missaris in de Europese Commissie vertegenwoor
digd zijn. 

7.12 In de Europese Unie dient het principe van 
de gelijkberechtiging van talen gehandhaafd te blij
ven. 

7.13 De rol van de Europese Commissie wordt te
ruggedrongen in het Europese besluitvormingspro
ces. 

7.14 De rol van de nationale parlementen binnen 
het Europese besluitvormingsproces moet worden 
opgewaardeerd, onder meer door nauwere samen
werking met het Europees Parlement en tijdige toe
zending van Europese wetgevings- en beleidstek
sten. 

7.15 Aan de uitbreiding van de EU richting Oost
Europa moet in de komende jaren prioriteit wor
den gegeven. 
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7.16 Alleen die landen die behoren tot het Euro
pese cultuurgebied en de fundamentele beginselen 
van rechtstaat en democratie respecteren kunnen 
lid worden van de Europese Unie. 

7.17 De vorming van kopgroepen van lidstaten 
die op bepaalde terreinen sneller integreren in EU
verband dan andere lidstaten moet worden afgewe
zen, omdat dit het Europese bestuur nodeloos inge
wikkeld maakt en deze ideeën slechts gericht zijn 
op verdere politieke integratie. 

7.18 Om permanente verhuizing en onnodige 
kosten te voorkomen moet het Europees Parle
ment in Brussel worden gevestigd. 

7.19 Bij de eventuele inwerkingtreding van de 
derde fase van de EMU zullen de afgesproken crite
ria voor toetreding in ieder geval strikt toegepast 
moeten worden. 

7.20 Op het gebied van de buitenlandse politiek 
dienen de landen van Europa intergouvernemen
teel samen te werken in een verband dat los staat 
van de EU en de vorm zou kunnen aannemen van 
de vroegere Europese Politieke Samenwerking 
(EPS). 

7.21 Een verhoging van de financiële bijdragen 
aan de EU mag niet worden overwogen. De EU 
moet eerst zelf in financieel opzicht orde op zaken 
stellen. Met name de fraude bij landbouwsubsidies 
en het rondpompen van geld bij de structuur- en 
cohesiefondsen moet worden aangepakt. De Ne
derlandse bijdrage wordt bevroren. 

• 71 
7.3 Veiligheidsbeleid 

Het is goed dat de NAVO inspeelt op de gewijzigde 
veiligheidssituatie in Europa na de Koude Oorlog 
en zich inhoudelijk blijft bezinnen op de eigen taak. 
De Amerikaanse betrokkenheid bij de vrede en vei
ligheid op het Europese continent is letterlijk van 
levensbelang. Wel zullen de landen van Europa bin
nen de NAVO een grotere bereidheid moeten to
nen om een substantiële eigen bijdrage aan de vei
ligheid van Europa en crisisbeheersing te leveren. 
Door versterking van de Europese inbreng in de 
NAVO wordt het voeren van een veiligheidsbeleid 
door de Europese Unie tegelijkertijd overbodig. 
Landen van Midden- en Oost-Europa moeten kun
nen toetreden tot de NAVO. Bij aanpassing van de 
NAVO aan de uitbreiding mag de slagvaardigheid 
van de organisatie niet verloren gaan. Met name de 
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in artikel 5 van het NAVO-verdrag neergelegde bij
standsverplichting moet blijven gelden. Binnen de 
Noord Atlantische Samenwerkingsraad en de 
OVSE kan intensief contact worden onderhouden 
met Rusland. Via de Partnerschap voor Vrede-af
spraken kunnen de landen van Midden- en Oost
Europa ondertussen gesteund worden bij de trans
formatie en modernisering van hun strijdkrachten. 
De veranderde veiligheidspolitieke omstandig
heden na de Koude Oorlog maakten een herstruc
turering van het Nederlandse defensie-apparaat 
noodzakelijk. De Nederlandse krijgsmacht is bezig 
om te schakelen naar een flexibele organisatie die 
meer gericht is op het helpen voorkomen en bestrij
den van regionale conflicten, die gemakkelijk kun
nen escaleren tot een conflict van grote omvang. 
Dit beleid wordt door de RPF ondersteund, mits dit 
niet ten koste gaat van de algemene verdedigingsta
ken. Een te hoog aspiratieniveau van Nederland op 
het gebied van crisisbeheersing, vredesoperaties en 
humanitaire hulpverlening is, gezien de beperkte 
mogelijkheden, ongewenst. Het is van belang dat 
de bestaande krijgsmachtonderdelen (Landmacht, 
Luchtmacht, Marine en Marechaussee) behouden 
blijven en zo compleet mogelijk worden uitgerust, 
om te voorkomen dat Nederland te afhankelijk is 
van andere landen. Verdere bezuinigingen op de
fensie zijn in dat licht niet verantwoord. 

7.22 De Europese Unie dient geen bevoegdheden 
op defensie-gebied uit te oefenen. De WEU kan 
worden omgevormd tot Europese pijler binnen de 
NAVO. 

7.23 Via uitwerking van het binnen de NAVO ont
wikkelde Combined Joint Task Forces-concept 
moeten de Europese leden van de NAVO meer mo
gelijkheden krijgen om los van de VS en met ge
bruikmaking van NAVO-materieel op Europees 
grondgebied te opereren. 

7.24 Uitzending van Nederlandse troepen zal niet 
dan met toestemming van de Tweede Kamer plaats
vinden. 

7.25 Bij uitzending van Nederlandse eenheden 
dient Nederland nauw betrokken te worden bij de 
internationale besluitvorming, moeten taken en be
voegdheden vooraf duidelijk zijn vastgelegd en ver
dient de nazorg van militairen die in conflictsitua
ties hebben gediend extra aandacht. 

7.26 Met het oog op crisisbeheersingsoperaties 
moet aan het voortzettingsvermogen (aflossingsca
paciteit) van de Nederlandse krijgsmacht speciale 
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aandacht worden gegeven. Eenheden mogen niet 
van andere eenheden afhankelijk zijn. De transport
capaciteit van de Nederlandse krijgsmacht dient te 
worden uitgebreid. 

7.27 Door middel van een goed omschreven ge
dragscode moet het morele peil van de Nederland
se militairen worden opgewaardeerd en overmatig 
drankgebruik, vloeken, verspreiding van pornogra
fische lectuur en het gebruik van drugs worden te
gengegaan. 

7.28 Grootschalige oefenterreinen moeten zo mo
gelijk van natuurbeschermingsgebieden naar ande
re locaties worden verplaatst. Onderzocht moet 
worden in hoeverre gebruik kan worden gemaakt 
van gezamenlijke oefenterreinen in de Midden- en 
Oosteuropese landen. 

7.29 De overheid dient blijvend zorg te dragen 
voor de geestelijke verzorging binnen de krijgs
macht. 

7.30 Nederland dient zich in te zetten voor bestrij
ding van bewapeningswedlopen en voor een betere 
controle op de wapenindustrie en de (internationa
le) wapenhandel. 

• 72 
7.4 Israël en het Midden-Oosten 

Israël heeft een bijzondere positie in het Midden
Oosten. Dat de joden in 1948 na eeuwenlange ver
strooiing een nationaal tehuis vonden in de staat 
Israël mag terecht een Godswonder worden ge
noemd. Uitgangspunten voor een duurzame vre
desregeling in het Midden-Oosten zijn: veilige en 
erkende grenzen voor Israël en erkenning van het 
zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen. Pas als de 
Arabische landen volledige diplomatieke betrekkin
gen met Israël aangaan, kan een duurzame vredes
regeling totstandkomen. De Europese Unie moet 
zich politiek terughoudend opstellen en eventueel 
optreden in ieder geval coördineren met de VS. 

7.31 Nederland dient er, zowel bilateraal als in Eu
ropees verband, bij Syrië en Libanon op aan te drin
gen dat zij volledige diplomatieke betrekkingen 
met Israël aangaan. 

7.32 Jeruzalem is de ondeelbare hoofdstad van de 
staat Israël. De Nederlandse ambassade dient daar 
weer te worden gevestigd. Officiële Nederlandse 
vertegenwoordigers dienen geen bezoeken aan 
Oost -Jeruzalem af te leggen die door Israël kunnen 
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worden beschouwd als erkenning van het Palestijn
se bestuur over dit deel van de stad. 

7.33 Het vredesproces in het Midden-Oosten 
moet kunnen leiden tot een Palestijnse staat, mits 
dit niet ten koste gaat van de veiligheid van Israëls 
grenzen en dit een gedemilitariseerde staatkundige 
eenheid betreft, waarin de mensenrechten en demo
cratische waarden worden gerespecteerd. 

7.34 Terrorisme is een groot gevaar voor het tot
standkomen van een duurzame vredesregeling en 
moet door internationale afspraken en intensieve 
grenscontroles en door maatregelen ter bestrijding 
van armoede worden tegengegaan. 

7.35 Hechte economische samenwerking in het 
Midden-Oosten op gebieden als watervoorziening, 
infrastructuur, toerisme en veiligheid moet finan
cieel ondersteund worden. Er dient nauwlettend op 
te worden toegezien dat steun niet in handen valt 
van extremistische groeperingen. 

7.36 Gezien de warme betrekkingen tussen Neder
land en Israël op cultureel, juridisch en economisch 
gebied, dient de handelsrelatie met Israël verder 
geïntensiveerd te worden. 

• 73 
7.5 Zuid-Afrika 

Nederland dient, zowel bilateraal als in Europees 
verband, het overgangsproces in Zuid-Afrika te on
dersteunen. Er moeten nieuwe betrekkingen op het 
gebied van hulp en handel worden opgebouwd. De 
zorg over een ideologische radicalisering is daarbij 
een punt van aandacht. Politiek gezien moet steun 
worden gegeven aan de instandhouding van een de
mocratische rechtsstaat, waarin ruimte is voor alle 
partijen in Zuid-Afrika en waarin christelijke waar
den zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Zuid
Afrika is een land met een enorme potentie, maar 
ook met enorme problemen. Verontrustend is de 
hoge werkloosheid, de toenemende armoede van 
een groeiende zwarte onderklasse en de hoge crimi
naliteitscijfers. Nederland en de Europese Unie 
kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van 
de levensomstandigheden, een voorwaarde voor 
een stabiel Zuid-Afrika. 

7.37 Tussen Zuid-Afrika en de Europese Unie 
moet spoedig een vrijhandelsovereenkomst worden 
gesloten, waardoor Zuid-Afrika een betere toegang 
krijgt tot de Europese markt, zonder dat sprake is 
van volledige wederkerigheid. 

RPF: 72-73 



7.38 Het democratiseringsproces in Zuid-Afrika 
wordt ondersteund door uitwisselingsprogram
ma's, aandacht voor de Taalunie en door contacten 
met politieke partijen. 

• 74 
7.6 Nederlandse Antillen, Aruba 

Al lange tijd wordt er naar gestreefd de Antillen los 
te maken van het Koninkrijk der Nederlanden. Aru
ba heeft reeds een 'status aparte' gekregen. Nu lijkt 
het streven naar onafhankelijkheid enigszins op 
zijn retour. Zolang de eilanden deel blijven uitma
ken van het Koninkrijk zal meer aandacht moeten 
worden besteed aan naleving van de regels van de 
Nederlandse rechtsstaat. De vijf - of met Aruba er
bij zes - eilanden van de Antillen moeten gezamen
lijk een gebied binnen het Koninkrijk zijn, waarbij 
de eigen autonomie wordt vorm gegeven overeen
komstig de in Nederland te vormen regio's. Een 
'status aparte' voor de grotere eilanden wordt door 
de RPF afgewezen. 

7.40 Nederland dient financiële en bestuurlijke 
steun te geven met het oog op de versterking van 
de bestuurskracht van de Antillen, de sanering van 
de ambtelijke structuur en de verbetering van het 
financiële beheer. 

7.41 Aan de financiële positie van de kleine eilan
den Bonaire, St. Eustatius en Saba moet meer aan
dacht worden geschonken. 

7.42 De samenwerking tussen Nederland en de 
Antillen bij de bestrijding van de handel in verdo
vende middelen moet geïntensiveerd worden. 

7.43 Samenwerking tussen de Antillen en andere 
landen in het Caraïbisch gebied moet gestimuleerd 
worden. 

7.44 Aan Suriname kan steun worden verleend, 
mits de Surinaamse regering niet alleen zorgdraagt 
voor een goed financieel en economische beheer, 
maar ook garant staat voor het functioneren van de 
parlementaire democratie en de eerbiediging van 
de mensenrechten in Suriname. 

• 75 
7.7 Ontwikkelingssamenwerking 

Het zoeken van Gods Koninkrijk en Zijn gerechtig
heid komt op sprekende wijze tot uitdrukking op 
het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. De 
nood in de wereld is nog altijd groot. Wanneer we 
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daar niet onverschillig onder zijn geworden kun
nen we recht uit het hart onze hulp aanbieden. In 
veel ontwikkelingslanden is er een enorm gebrek 
aan de eerste levensbehoeften en aan allerlei nood
zakelijke voorzieningen. Willen we gestalte geven 
aan een christelijk-sociale gerechtigheidspolitiek 
dan zal in ieder geval de hulp aan de meest kansar
men moeten worden uitgebreid. Daarbij valt de na
druk op structurele hulp. De ontwikkeling van het 
platteland in Derde Wereld en het op gang brengen 
van de voedselproductie in deze landen zelf heeft 
hoge prioriteit. Er moet een einde komen aan de si
tuatie waarin keer op keer mensen met de honger
dood worden bedreigd. Niet het tekort aan voedsel 
maar een rechtvaardige verdeling van voedsel 
vormt het grootste probleem. 

7.45 Het Nederlandse budget voor ontwikkelings
samenwerking moet verhoogd worden naar 1,3% 
van het BNP, waarbij een verantwoorde besteding 
gewaarborgd moet zijn. 

7.46 Het huidige budget voor de medefinancie
ringsorganisaties (7%) moet worden vergroot ten 
koste van de financiering van multilaterale organi
saties (25%) omdat mfo's de betrokkenheid van de 
burgers bij ontwikkelingssamenwerking stimuleren 
en op efficiënte wijze de allerarmsten bereiken. 

7.47 De vervuiling van het budget voor ontwikke
lingssamenwerking moet aangepakt worden door 
subsidies voor investeringen in ontwikkelingslan
den en de opvang van asielzoekers ten laste te bren
gen van de begrotingen van respectievelijk het Mi
nisterie van Economische Zaken en de Ministeries 
van Justitie. 

7.48 Er dient een afzonderlijke minister voor ont
wikkelingssamenwerking te blijven. 

7.49 De gelden voor ontwikkelingssamenwerking 
moeten efficiënter en effectiever worden besteed, 
door onder andere: 
- het aangaan van een structurele en duurzame 

ontwikkelingsrelatie met een beperkt aantallan
den op basis van duidelijke criteria; 

- delegatie van meer verantwoordelijkheden aan 
de veldkantoren in ontwikkelingslanden, onder 
meer op het terrein van identificatie van hulpbe
hoeften en financieel beheer. 

7.50 Nederland moet bij zijn projectkeuze vooral 
aandacht besteden aan de problematiek van de ver
paupering van het platteland en de daarmee samen
hangende trek naar de overbevoll<te steden. Daar-
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naast moet aandacht besteed worden aan het mi
lieuvriendelijk bewerken van de grond, toepassing 
van zonne-energie, zelfvoorzienende landbouw en 
herbebossing om erosie te voorkomen. 

7.51 Aan ontwikkelingslanden die een gezond fi
nancieel-economisch beleid voeren, dienen schul
den te worden kwijtgescholden. Voor elk land moet 
een afzonderlijke regeling inzake schuldsanering 
worden getroffen, waarbij er wel op moet worden 
gelet dat arme bevolkingsgroepen niet worden ge
troffen door bezuinigingen op basisvoorzieningen 
als gezondheidszorg en onderwijs. 

7.52 Vanuit de begroting van ontwikkelingssa
menwerking kan meer geld worden vrijgemaakt 
voor directe vluchtelingenhulp in de regio. Dit kan 
bijvoorbeeld door gedeeltelijke financiering van 
projecten van particuliere hulporganisaties. 

7.53 Nederland moet er op toezien dat de ontwik
kelingshulp daar terecht komt, waar die het meest 
nodig is. Daarnaast is een goede controle op de be
steding van de gelden noodzakelijk om misbruik te 
voorkomen. 

• 76 
7.8 Mensenrechten 

De mensenrechten dienen een integraal onderdeel 
van het buitenlands beleid te zijn. Bij het aangaan 
van handelsrelaties of een ontwikkelingssamenwer
kingsrelatie moet de voorwaarde worden gesteld 
dat het betreffende land de fundamentele rechten 
van de mens en rechtstatelijke waarden eerbiedigt. 
De bescherming van en zorg voor vluchtelingen 
vormt eveneens een belangrijk bestanddeel in het 
internationaal beleid. Opvang en doorverwijzing 
van mensen in de regio en remigratie van mensen 
naar echt veilige landen vergt nieuwe aandacht en 
een gecoördineerde aanpak. 
Internationale politiek naar bijbelse maatstaven 
richt zich mede op het respecteren en eerbiedigen 
van rechten van etnische en religieuze minderhe
den. Er is vooral reden om druk uit te oefenen op 
regeringen van landen met islamitische en boed
dhistische meerderheden waar de christelijke min
derheid wordt vervolgd of in de uitoefening van 
fundamentele rechten (vrijheid van godsdienstig 
belijden, de vrije verkondiging van het Evangelie 
van Jezus Christus) wordt beperkt. Zorgwekkend 
zijn wat dat betreft de ontwikkelingen in Soedan, 
Turkije, Pakistan, Iran en China. 

7.54 Door gerichte steun moet het democratise-
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ringsproces en de opbouw van de rechtsstaat in lan
den waar sprake is van mensenrechtenschendingen 
worden gesteund. 

7.55 Regeringen van Midden- en Oost-Europese 
landen, zoals Albanië, Macedonië, Slowakije, Roe
menië en Bulgarije moeten er, zeker met het oog op 
toekomstige toetreding tot de Europese Unie, op 
toezien dat de rechten van (religieuze) minderhe
den zowel wettelijk als in de praktijk gegarandeerd 
worden. 

7.56 In de betrekkingen met China en andere 
Zuid-Oost Aziatische landen moeten de mensen
rechten een belangrijker plaats krijgen. 

7.57 Nederland dient zich in internationale fora in 
te zetten voor het streven naar een zelfstandig 
volksbestaan van onder andere de Molukkers en de 
Papoea's. 

• 77 
7.9 Internationaal milieubeleid 

De westerse stijl van produceren en consumeren 
leidt wereldwijd tot aantasting van natuur en mi
lieu. Nog altijd worden natuurlijke hulpbronnen 
(energie, grondstoffen) in sneller tempo uitgeput 
dan zij zich kunnen herstellen. De biodiversiteit 
neemt in snel tempo af en door afval en vervuiling 
worden de ecosystemen aangetast. Om de negatieve 
effecten te verminderen of tenminste te stabiliseren 
is een krachtiger internationale aanpak nodig, waar
bij met name de achterliggende oorzaken in beeld 
moeten worden gebracht. Oorzaken van de milieu
vervuiling zijn met name niet-duurzame economi
sche groei, bevolkingsgroei en armoede. Belangrij
ke uitgangspunten voor beleid zijn: duurzaamheid, 
zuinigheid en eerlijke verdeling van de milieu ge
bruiksruimte. Internationale naleving van de Rio
norm (0,1 % van het BNP voor internationale mi
lieupolitiek) is een noodzakelijk vereiste. 

7.58 De Commissie inzake handel en milieu van 
de WTO moet de opname van de bestaande inter
nationale milieu-overeenkomsten (MEA's) in 
WTO-verband voorbereiden. 

7.59 Milieu-onvriendelijke producten, productie
methoden en afval mogen niet gexporteerd worden 
naar ontwikkelingslanden (dumping). 

7.60 Via internationale afstemming moeten zowel 
positieve (subsidies) als negatieve (ecotax en ener
gieheffing) 'prikkels' worden ingezet om het ge-
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bruik en de inzet van milieuvriendelijke producten 
en productiemethoden te stimuleren. De externe 
kosten van producten (in termen van milieuscha
de) moeten in de prijs zichtbaar worden. 

7.61 Het behoud van de regenwouden is een ver
antwoordelijkheid van de hele mensheid. 

Financiële verantwoording 

• 78 
De cijfers zijn gebaseerd op berekeningen van het 
Centraal Planbureau, zoals gepubliceerd in de Eco
nomische verkenning voor de volgende kabinets
periode (november 1997), waarin twee scenario's 
voor de Nederlandse economie zijn geschetst: een 
behoedzaam en een gunstig scenario. 
In de cijferopstelling wordt uitgegaan van het be
hoedzame scenario dat een jaarlijkse groei van het 
Bruto Binnenlands Produkt van 2% veronderstelt. 
Dit scenario heeft verder, bij gelijkblijvend beleid, 
onder meer als uitgangspunten: een verwacht te
kort in 2002 van 1,8%, een daling van de collectie
ve lastendruk met 0,25 % en een geringe groei van 
de werkloosheid en het aantal arbeidsongeschik
ten. 
Gegeven deze uitgangspunten kan, bij overigens 
ongewijzigd beleid, 6 miljard aan extra uitgaven 
worden gedaan. Deze 'beleidsruimte' kan worden 
vergroot door het RPF-programma uit te voeren: 
gerichte maatregelen dragen er bijvoorbeeld toe bij 
dat in dat geval het aantal werklozen en arbeidson
geschikten niet toeneemt. Daarnaast zijn ombui
gingen nodig om de specifieke wensen van de RPF 
te kunnen financieren op vertrouwde punten als 
extra uitgaven voor sociaal beleid, milieubeleid, 
ontwikkelingssamenwerking en een forse reductie 
van het financieringstekort. 
Wordt het RPF-programma uitgevoerd dan komt 
het tekort uit op ruim 1 % BBP, waar het tekort in 
1998 nog 2,2% BBP bedraagt. 
Naar het zich thans (voorjaar 1998) laat aanzien, 
zal de economische groei in 1998 en verdere jaren 
meer bedragen dan 2%. In 1998 wordt een groei 
van 3,75% voorzien. In vergelijking met het be
hoedzame scenario bedraagt de extra ruimte uit 
het gunstige scenario ongeveer 21 miljard gulden. 
De extra middelen die daarvan het gevolg zijn, wor
den in de eerste plaats aangewend voor een verdere 
reductie van het financieringstekort, waarmee dit 
tekort op 0% uitkomt. De circa 8 miljard beleids
ruimte die vervolgens resteert, wordt besteed aan 
justitie/politie (1), zorg, onderwijs en sociaal be
leid (2), milieu (1) en lastenverlichting (4). 
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Bij het ter perse gaan van dit boek was een aantal cijfermatige gegevens in het programma van de 
VVD nog niet beschikbaar. 
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• 
Liberalen verenigd in de WD hechten grote waar-
de aan de vrijheid van het individu. Een vrijheid 
die wordt gebruikt voor individuele ontplooiing. 
Vrijheid die mogelijk is indien mensen zich verant
woordelijk voelen voor hun welzijn, maar ook 
voor dat van anderen. Vrijheid en verantwoorde
lijkheid zijn aan elkaar gekoppeld. Mensen die keu
zevrijheid hebben kunnen ter verantwoording wor
den geroepen. Verantwoordelijke mensen verdie
nen vrijheid. Dit besef vormt de grondslag van de 
liberale mens- en maatschappijbeschouwing. Die 
grondslag is ook de leidraad van het hier voorlig
gende programma. 

De laatste Troonrede, de rijksbegroting en de Mil
joenennota weerspiegelen de sterk verbeterde con
ditie waarin Nederland in financieel-economisch 
en sociaal opzicht verkeert. Er is een sterke werk
gelegenheidsgroei. Ook de staatsschuld als percen
tage van het nationaal inkomen daalt. Een en an
der betekent dat Nederland kan toetreden tot de 
Europese muntunie (EMU). 

Er is veel bereikt. In de afgelopen regeerperiode 
heeft zich duidelijk een omslag gemanifesteerd. 
Het economisch beleid dat zo duidelijk het stempel 
droeg van het vorige verkiezingsprogram van de 
WD, is een succes. Omvangrijke besparingen op 
overheidsuitgaven maakten een aanzienlijke lasten
verlichting voor de burgers mogelijk. Hierdoor is 
een gedifferentieerde loonmatiging gerealiseerd. 
Steeds meer mensen die kunnen en willen werken, 
staan hierdoor niet langer aan de kant. Er ontstaat 
zo weer een perspectief voor mensen die zich ver
antwoordelijk voelen voor hun bestaan en die deze 
verantwoordelijkheid waar willen maken door zelf 
een inkomen te verdienen. 

Er is veel bereikt de afgelopen jaren. En er is alle re
den om op de ingeslagen weg verder te gaan. Sane
ring van overheidsfinanciën, versterking van de ac-
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tiverende werking van de sociale zekerheid gericht 
op toenemende participatie, flexibeler markten 
voor producten, diensten en arbeid en lastenver
lichting zijn wederom de kenmerken van een toe
komstig beleid waarvoor de WD verantwoorde
lijk wil zijn. Wij moeten dit beleid doorzetten om
dat, ondanks haar prestaties, de Nederlandse eco
nomie nog een aantalonevenwichtigheden kent. 
De inactiviteit aan de onderkant van de arbeids
markt is nog altijd zorgwekkend. Met name laagge
schoolden en migranten zijn hiervan de dupe. Dit 
is onaanvaardbaar omdat het kan leiden tot maat
schappelijke desintegratie. Verder blijkt het voor 
ouderen die nog lang niet aan hun pensioen toe 
zijn, steeds moeilijker een positie op de arbeids
markt te behouden. Dit verschijnsel gekoppeld aan 
de gestage vergrijzing van de Nederlandse bevol
king baart zorgen. Wij moeten ons inspannen om 
de positie van deze groepen verder te versterken. 

Ook de vergrijzing zelf brengt problemen met zich, 
waarvan de oplossing een duurzame economische 
groei vergt. Het basispensioen, de AOW, dat wel
vaartsvast en inkomensonafhankelijk moet zijn, 
moet betaalbaar blijven. De gezondheidszorg moet 
van voldoende kwaliteit blijven en dat betekent dat 
er meer geld nodig is. Immers door de vergrijzing 
neemt de vraag naar deze zorg toe. 

Besparingen op overheidsuitgaven onder meer 
door verbetering van de doelmatigheid zijn niet al
leen vanzelfsprekend maar ook broodnodig. De 
economische groei geeft ons namelijk onvoldoen
de financiële middelen voor de noodzakelijke be
leidsintensiveringen . 
Meer geld is nodig voor gezondheidszorg, voor de 
veiligheid, voor het onderwijs, voor het milieu en 
voor onze infrastructuur. Dat geld is nodig omdat 
de WD wenst te investeren in de toekomst. Te in
vesteren in de toekomst van de huidige en toekom
stige genera ties. 
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Onze uitgangspunten, uitgedrukt door de verbin
ding van vrijheid met verantwoordelijkheid, heb
ben als consequentie dat de burgers in de open li
berale samenleving in eerste instantie met elkaar 
hun problemen oplossen. Daarnaast is er een effi
ciënt functionerende overheid nodig ter vervulling 
van een aantal essentiële kerntaken. De overheid is 
er ook om de voorwaarden te scheppen, waardoor 
het probleemoplossend vermogen van de samenle
ving zo groot mogelijk is. Daarvoor is een beleid 
nodig dat investeert ten behoeve van dit vermogen 
voor nu en in de toekomst. In dit programma 
wordt helder uiteen gezet wat de inhoud van een 
dergelijk beleid moet zijn voor de komende regeer
periode. 
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• 2 De VVD kiest voor een effectieve en slagvaardige 
overheid. De overheid dient de burger bij zijn stre
ven naar individuele en maatschappelijke ontplooi
ing. De overheid schept de voorwaarden voor een 
duurzame ontwikkeling gericht op de groei van 
welvaart en welzijn. In Nederland functioneert de 
overheid binnen een democratie en een rechts
staat. Dit betekent dat het overheidsbestuur op de 
verschillende niveaus democratisch gelegitimeerd 
moet zijn. 
Wat betreft de vergroting van de slagvaardigheid 
van de overheid is er reeds veel bereikt. Doeltref
fend handelen wordt bevorderd door duidelijke 
prioriteitsstelling en een besluitvormingscultuur 
waardoor knopen kunnen worden doorgehakt. De 
politiek moet zich daarbij doelen stellen die waar
gemaakt kunnen worden. 
Onderstaande wensen zijn gericht op kwaliteitsver
betering van overheidsbestuur en democratie bin
nen het kader van de rechtsstaat. 

1 Met het oog op het democratisch gehalte van de 
besluitvorming moeten de zogenoemde functione
le regio's (ontstaan door een proces van sectorale 
regionalisatie) opgaan in democratisch gelegiti
meerd integraal bestuur. 

2 In onze opvatting moet in een democratie de be
sluitvorming gericht op het behartigen van het al
gemeen belang, plaatsvinden in een proces van in
tegrale belangenafweging (in de gemeenteraad, in 
de provinciale staten). Decentralisatie moet dan 
ook de vorm krijgen van territoriale decentralisatie 
naar gemeenten, naar provincies. Functionele de
centralisatie (naar functionele regio's zoals bijvoor
beeld politieregio's) brengt het gevaar met zich dat 
de integrale belangenbehartiging en de democrati
sche controle in de knel komen. De VVD bepleit 
dan ook grote terughoudenheid met deze vorm 
van decentralisatie. 
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3 Bij de bestuurlijke organisatie moet de afstand 
tussen beslissen, betalen en genieten verder wor
den verkleind. Met andere woorden: het bestuur 
zo dicht mogelijk bij de burger. Dit decentralisatie
principe betekent dat overheidstaken alleen naar 
een hoger niveau mogen worden gecentraliseerd 
indien dit met het oog op doeltreffendheid gewenst 
is. Centralisatie van beleid naar het Europese ni
veau moet alleen plaatsvinden als duidelijk is dat 
problemen slechts effectief op Europese schaal 
kunnen worden opgelost. Ze moet worden nagela
ten ingeval hierdoor de democratische controle 
verdwijnt. Decentralisatie moet gepaard gaan met 
de overdracht van de financiële middelen ten be
hoeve van dit beleid aan de lagere overheid. 

4 In de afgelopen regeerperiode heeft de VVD 
zich in het nationale parlement sterk gemaakt voor 
dualistische verhoudingen tussen regering en parle
ment. Op deze weg moet worden voortgegaan. 

5 In de verhouding tussen gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders dient de 
mogelijkheid van een dualistisch stelsel te worden 
onderzocht. 

6 De werkingssfeer van het referendum dient zich 
niet verder uit te strekken dan tot het correctief re
ferendum. 

7 Het onder Thorbecke ontwikkelde stelsel van 
drie volwaardige bestuurslagen (rijk, provincie en 
gemeenten) is het uitgangspunt van de bestuurlij
ke organisatie van de binnenlandse overheid. 

8 Samenwerking tussen decentrale (lagere) over
heden via gemeenschappelijke regelingen dient be
perkt te blijven tot de uitvoering van beleid. 

9 Meer rijkstaken moeten worden toegedeeld aan 
de provincies. Hierdoor kan het provinciaal be-
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stuur als krachtige bestuurslaag naast rijk en ge
meenten functioneren. 

10 Het bestuur moet zo dicht mogelijk bij de bur
ger blijven. Dit betekent dat steeds weer moet wor
den nagegaan of rijkstaken en taken van de provin
cies niet beter kunnen worden toegedeeld aan de 
gemeenten. Voor zover rijkstaken niet naar ge
meenten kunnen worden gedecentraliseerd, wordt 
bezien of deze naar de provincies kunnen worden 
overgeheveld. 

11 Het instrument van de gemeentelijke herinde
ling is bedoeld om de gemeenten in staat te stellen 
een volwaardig takenpakket uit te voeren. Het 
moet met de nodige zorgvuldigheid worden ge
bruikt, om knelpunten van financiële, bestuurlijke, 
en organisatorische aard op te lossen. 

12 Het grote stedenbeleid moet vallen onder de 
verantwoordelijkheid van een lid van het kabinet. 

• 3 
13 Een kwalitatief hoogwaardig en flexibel ambte
lijk apparaat is van groot belang. Dit vergt adequa
te marktconforme arbeidsvoorwaarden en een hel
der carrière-perspectief. Er dient overigens te wor
den gestreefd naar een ambtelijk apparaat dat zo 
beperkt mogelijk van omvang is. 

14 De kwaliteit van overheidsorganisaties ver
dient systematisch aandacht. De organisatie moet 
daartoe transparant en de prestaties zoveel moge
lijk meetbaar zijn. Voor schaarstefuncties wordt de 
mogelijkheid geopend om een 40-urige in plaats 
van een 36-urige werkweek toe te passen, met bij
behorende beloning. 

15 De overheid kan als gebruiker van informatie
technologie de ontwikkeling van deze technologie 
stimuleren. De overheid zal bij de uitvoering van 
haar taken, waaronder het verstrekken van infor
matie aan burgers en bedrijfsleven, gebruik maken 
van geavanceerde informatietechnieken. Hierdoor 
realiseert men een stijging van de arbeidsproducti
viteit binnen de overheid. 

16 Politieke partijen zijn de belangrijkste schakel 
tussen overheidsbestuur en de burgers. Het 
(financiële) draagvlak van de partijen verzwakt 
door het tanen van de traditionele binding van 
burgers aan de pa rtijen. Steeds minder burgers zijn 
lid van een politieke partij. Vanwege het funda
mentele belang van de polit ieke partijen voor het 
functioneren van onze democratie is deze ontwik-
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keling zorgwekkend. Samen met de overheid zul
len de politieke partijen moeten nagaan hoe de vi
taliteit van het partijwezen kan worden versterkt. 

17 Een verdere ontwikkeling en vervolmaking 
van de Algemene Bestuursdienst (ABD) is nodig 
om een doelmatige inzet van ambtenaren te realise
ren. Meer ambtelijke rangen dan tot nu toe moe
ten deel uitmaken van de ABD. De ABD moet 
meer dan tot nu toe werven van buiten de kring 
van rijksambtenaren. 

18 Wetten en regels moeten helder en uitvoer
baar zijn. Het is gewenst onderzoek te doen naar 
het terugdringen van onnodige juridisering van 
het bestuur. 

19 Bij het ontwerpen van wet- en regelgeving 
moet het toetsen op gevoeligheid voor misbruik en 
oneigenlijk gebruik integraal onderdeel van het 
wetgevingsproces zijn. 

20 De arbeidsvoorwaarden van toepassing op 
topambtenaren met de hoogste ambtelijke rangen 
moeten zodanig worden aangepast dat een ontslag 
uit die functie bij niet adequaat functioneren ge
makkelijker wordt. Het is ongewenst dat in dit ge
val inkomenssuppieties worden verstrekt. Voorts 
is een grotere differentiatie in de beloning van 
ambtenaren gewenst. 

21 De VVD wil ervoor waken dat fundamentalis
tische opvattingen zo ver in de samenleving door
dringen en wortel schieten, dat de beginselen van 
de rechtsstaat in gevaar worden gebracht. 
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III 

• 4 
Alom wordt Nederland geprezen vanwege een suc
cesvol economisch beleid gericht op herstel van 
economische groei en werkgelegenheid. Dit beleid, 
dat wordt gekenmerkt door sanering van de over
heidsfinanciën, lastenverlichting, flexibilisering 
van markten voor producten, diensten en arbeid 
en loonmatiging werpt zijn vruchten af. Al jaren
lang heeft de VVD dit beleid voorgestaan en aanbe
volen. Het heeft enige tijd geduurd voordat de 
noodzaak van de door de VVD bepleite ombuigin
gen is ingezien. Mede door dit alom groeiende in
zicht en de mogelijkheid die hierdoor werd gescha
pen om een regeringscoalitie van liberalen en so
ciaal-democraten tot stand te brengen, is het ge
wenste beleid gerealiseerd. 
Door dit beleid is het financieringstekort terugge
bracht tot onder 3% van het Bruto Binnenlands 
Product (BBP) (de zogenoemde EMU-norm). Het 
voorziene percentage voor 1998 ligt zelfs ruim on
der de 2%. Het zittende kabinet heeft voorts een 
omvangrijke lastenverlichting (van xxx miljard gul
den) gerealiseerd. Hierdoor krijgt onze nationale 
economie meer ruimte voor groei. Deze lastenver
lichting vergemakkelijkte het tot stand brengen 
van een gedifferentieerde loonmatiging ten bate 
van werkgelegenheidsherstel. Een herijking van het 
stelsel van sociale zekerheid werd door de zittende 
regeringsploeg doorgezet met het oog op de ver
sterking van de activerende werking van dit stelsel. 
Mede hierdoor steeg het aantal actieven. Voor het 
eerst sinds tientallen jaren nam het aantal uitke
ringsgerechtigden beneden de 65 jaar af. 
Het succes van het met name door de VVD voorge
stane beleid geeft zeker reden tot tevredenheid. 
Toch is het economisch evenwicht nog niet her
steld. Nog steeds worden we geconfronteerd met 
werklozen en gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsonge
schikten die al heel lang geen perspectief op werk 
hebben. Het gaat daarbij vooral om mensen die 
vanwege onder meer een laag opleidingsniveau een 
te lage productiviteit hebben. Door deze lage pro-
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ductiviteit en het relatief hoge niveau van de laag
ste lonen in de CAO-schalen ontstaan voor deze 
groep te weinig banen. Ook is het aantal oudere in
actieve werknemers onrustbarend groot. Al voor 
mensen die de SO-jarige leeftijd zijn gepasseerd is 
het vaak moeilijk een positie op de arbeidsmarkt te 
behouden, terwijl de routes om uit te treden met 
het vorderen van de leeftijd steeds aantrekkelijker 
worden. 

Ondanks een evenwichtigere overheidsrekening 
moet er voor overheidsuitgaven nog steeds worden 
geleend. De staatsschuld neemt hierdoor in absolu
te zin toe, de lastenafwenteling op de toekomstige 
generaties is niet gestopt. Nog steeds heeft Neder
land een bovenmatige staatsschuld (de EMU-norm 
van 60% BBP wordt vooralsnog niet gehaald). Nog 
steeds is ook de collectieve lastendruk te hoog. Ge
zien de tot dusver bereikte resultaten is er alle re
den voort te gaan op de ingeslagen weg. De hierna
volgende beleidsaanbevelingen sporen met die op
vatting. 

De openbare financiën 

• 5 
1 In de afgelopen jaren is de huidige regeringscoa
litie er in geslaagd het financieringstekort, als per
centage van het Bruto Binnenlands Product, terug 
te brengen tot een niveau zodanig, dat toetreding 
tot de Economische en Monetaire Unie mogelijk is. 
Ook de staatsschuldquote heeft zich ontwikkeld in 
neerwaartse richting. Het is noodzakelijk dat het fi
nancieringstekort verder wordt beperkt. In de ko
mende regeerperiode moet ernaar worden ge
streefd dit tekort te reduceren tot hooguit I pro
cent. Dit maakt het mogelijk de schuldquote bin
nen een redelijke termijn te beperken tot het ni
veau van 60% (het EMU-criterium). Uiteindelijk 
geldt voor de VVD een tekort van nul procent als 
norm. 
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2 De beperking van het financieringstekort bete
kent dat de investeringsuitgaven van de overheid 
in de komende jaren voor een deel uit de lopende 
middelen moeten worden gefinancierd. De staats
schuld als percentage van het nationaal inkomen 
moet verder dalen. Ruimte voor investeringsuitga
ven moet, behalve door economische groei, ont
staan door verdere bezuinigingen op de consump
tieve uitgaven van de overheid. Op iets langere ter
mijn moet worden gestreefd naar een tekort van 
nul procent. Indien de staatsschuldquote tot ac
ceptabele proporties is teruggebracht, is het verant
woord te lenen ten behoeve van investeringsuitga
ven. Vanaf dat moment wordt het regime van de 
publieke financiën bepaald door de zogenoemde 
gulden financieringsregel. Onder dit regime wordt 
de overheidsconsumptie betaald uit de lopende 
middelen (gewone dienst) en mag er ten behoeve 
van de overheidsinvesteringen worden geleend op 
de kapitaalmarkt (kapitaaldienst). Met betrekking 
tot de onttrekking van middelen aan de kapitaal
markt bestaat er een plafond, dat wordt bepaald 
door het EMU-criterium en door de afspraken die 
zijn gemaakt in het kader van het stabiliteitpact. 

3 Voor een aantal kerntaken van de overheid 
moet meer geld worden uitgetrokken. De burger 
moet zich weer veilig kunnen voelen. Misdaadbe
strijding vergt daarom meer geld. Datzelfde geldt 
voor de handhaving van het milieubeleid. Een toe
komstgericht beleid, gericht op een duurzame eco
nomische groei, betekent ook dat wij meer geld 
moeten steken in het onderwijs. Voorts brengt de 
vergrijzing van de bevolking met zich dat er meer 
middelen nodig zijn voor (gezondheids)zorg voor 
ouderen. Meer geld is er nodig voor verbetering 
van de kwaliteit van de (gezondheids)zorg in het al
gemeen. De noodzakelijke verbetering van de infra
structuur vergt meer overheidsinvesteringen. Voor 
deze beleidsintensiveringen zijn herschikkingen 
noodzakelijk. Besparingen zijn mogelijk indien de 
overheid datgene nalaat wat beter in de particulie
re sector kan worden gedaan. De gewenste beleids
intensiveringen kosten circa xxx miljard, de reduc
tie van het financieringstekort vergt circa xxx mil
jard gulden, voor lastenverlichting wordt xxx: mil
jard gulden uitgetrokken. Door economische groei 
ontstaat er voor de overheidssector een additionele 
ruimte van circa xxx: miljard gulden. Dit betekent 
dat er ombuigingen nodig zijn ten bedrage van xxx 
miljard gulden. 

4 Zoals gesteld moet er in de komende vier jaar 
ten minste een reductie van de tekortquote tot 1 % 
te worden gerealiseerd. Bij de becijfering van de 
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consequenties van deze optie gaan wij uit van een 
economische groei van xxx%. Mocht de groei ho
ger zijn dan moeten meevallers aan de inkomsten
kant allereerst worden aangewend voor een verde
re reductie van het tekort tot nul procent en daar
na voor meer lastenverlichting. Meevallers binnen 
het uitgavenkader worden gebruikt ten behoeve 
van meer geld voor de gewenste beleids-intensive
ringen (zie onder punt 3). 

• 6 
5 Mede door toedoen van de VVD heeft de parti
culiere sector in de afgelopen jaren meer ruimte ge
kregen. Door lastenverlichting wordt loonmati
ging mogelijk. Hierdoor zijn er in de particuliere 
sector vele banen geschapen. Er is alle reden om op 
deze weg verder te gaan. In de komende regerings
periode is een verdere lastenverlichting van xxx: 
miljard gulden mogelijk. Voor een deel kan dit het 
gevolg zijn van een beperking van de progressie in 
de inkomstenbelasting. Hiertoe dient een verlen
ging van de eerste schijf. Naast een eenmalige ver
lenging van de eerste schijf moet de lengte van de 
schijf automatisch worden aangepast aan de 
loonindex. Extra inspanningen worden op die ma
nier beter beloond. Dit heeft gunstige gevolgen 
voor de groei van de economie en daarmee voor de 
belastingontvangsten. Hier manifesteert zich een 
paradox: hoe minder belastingprogressie, des te 
meer belastingontvangsten. 

6 Niet alleen een vermindering van de belasting
progressie, maar ook een verschuiving van de di
recte naar de indirecte belastingen is gewenst. On
der de huidige verhoudingen drukt de belasting te 
veel op de arbeidsinkomsten. Hierdoor ontstaat er 
een opwaartse druk op arbeidskosten waardoor de 
groei van de werkgelegenheid wordt geremd. Bij 
zo'n verschuiving van de belasting moet terdege re
kening worden gehouden met de tarieven in de 
buurlanden. Met het oog op de verkoopprijzen in 
de omringende landen kunnen dergeEjke verschui
vingen alleen in Europees verband worden geno
men. Voorts wil de VVD een gefaseerde afschaf
fing van de vermogensbelasting en de kapitaalbe
lasting. Dit om respectievelijk de vermogensvor
ming en de investeringen te bevorderen. Nodig is 
een zodanige mix van belastingmaatregelen dat de 
daaruit voortvloeiende positieve werkgelegenheids
effecten maximaal zijn; vergroting van het fiscale 
voordeel bij werken past daarbij, alsmede tariefs
verlaging over de hele linie. Hiervoor is nodig een 
mix van grondslagverbreding en netto lastenver
lichting. Nagegaan moet worden welke aanvullen
de fiscale maatregelen genome~ kunnen worden 
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waardoor met name de arbeidsmarktpositie van 
oudere werknemers kan worden versterkt. De in
troductie van vermogenswinstbelasting moet wor
den nagelaten. 

7 Er wordt krachtig naar gestreefd in Europees 
verband nationale ruimte voor BTW-verlaging 
voor arbeidsintensieve diensten te realiseren. 

8 Positief milieu gedrag in de samenleving moet 
worden beloond. Dit kan door middel van ecologi
sering van de belasting in Europees verband. Even
tuele toekomstige verhogingen van de eco-tax mo
gen daarbij niet worden gebruikt om inkomenspo
litiek te bedrijven. Een progressieve eco-tax, in wel
ke vorm dan ook, wordt door de VVD afgewezen. 

9 Bij een verdergaande ecologisering van de belas
ting moet worden bedacht dat indien het heffen 
van de belasting op milieuschadelijke activiteiten 
leidt tot een milieuvriendelijker gedrag, de grond
slag voor deze belasting erodeert. Verdere ecologi
sering moet in Europees verband plaatsvinden. 

10 In de publieke financiën moet de afstand tus
sen 'beslissen, betalen en genieten' zo klein moge
lijk zijn. Vandaar een pleidooi voor een intensieve
re toepassing van het profijtbeginsel. 

11 Middelen kunnen worden vrijgemaakt door 
extra verkopen van Domeinen en door het afstoten 
van deelnemingen in ondernemingen en verkoop 
van bovenmatig staatsbezit. De opbrengsten die
nen aangewend te worden voor verlaging van de 
staatsschuld of voor het plegen van (duurzame) in
vesteringen. 

Economische Zaken 

• 7 
12 De economische groei en daarmee de werkgele
genheid worden bevorderd door gezonde over
heidsfinanciën. Maar sanering van die financiën is 
niet voldoende. Met het oog op de werkgelegen
heid moet de samenleving ook investeren in de in
frastructuur. Daarbij gaat het om een fysieke infra
structuur ((vaar)wegen, (lucht)havens, spoorwe
gen, et cetera), maar ook om voorzieningen ten be
hoeve van het transport van informatie (informa
tie-technologie, elektronische snelweg) en om de 
investeringen in menselijk kapitaal (onderwijs). 
Op al deze terreinen heeft de overheid een taak. 
Soms ligt de verantwoordelijkheid geheel en al bij 
de overheid, soms kan de overheid zich beperken 
tot een voorwaardenscheppend beleid. 
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13 Het belang van een moderne en adequate fysie
ke infrastructuur voor het Nederlandse bedrijfsle
ven is evident. De mobiliteit en het transport mo
gen niet te veel worden gehinderd door vertragin
gen ten gevolge van een gebrek aan capaciteit. Uit
breiding en modernisering van de infrastructuur 
dient voortvarend aangepakt te worden met inacht
neming van wettelijk vastgelegde milieu normen. 

14 De verdere ontwikkeling van de informatie
technologie is van groot belang voor onze econo
mie. Achterstanden ten opzichte van het buiten
land benadelen onze concurrentiepositie. De over
heid dient de regelgeving zodanig aan te passen, 
dat de hier bedoelde kostenbesparende technologi
sche vooruitgang niet wordt gehinderd, maar 
wordt gestimuleerd. Het Nederlandse bedrijfsleven 
moet beter gebruikmaken van de faciliteiten die er 
op Europees niveau ten behoeve van de ontwikke
lingen op dit gebied worden geschapen. 

15 Onderzoek en ontwikkeling (R&D) op allerlei 
terreinen is een noodzakelijke voorwaarde om op 
lange termijn te kunnen concurreren op de inter
nationale markten. Naast de grote technologische 
instituten (TNO, et cetera) is hier ook een belang
rijke rol weggelegd voor de Nederlandse universi
teiten. Daarbij gaat het naast toegepast onderzoek 
vooral om fundamenteel wetenschappelijk onder
zoek. Door de financieringsstructuur van het uni
versitaire onderzoek is het toegepaste onderzoek 
(gefinancierd uit de derde geldstroom) te zeer gaan 
prevaleren boven het fundamentele grensverleg
gende onderzoek (tweede geldstroom). Deze ont
wikkeling is ongewenst en er moeten derhalve 
meer middelen via de eerste en de tweede geld
stroom worden toegewezen waardoor de afhanke
lijkheid van de derde geldstroom vermindert. In
ternationale samenwerking en integratie van met 
publieke middelen gefinancierd onderzoek worden 
bevorderd. 

16 Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het be
drijfsleven ontstaat er ook door privatisering van 
overheidsactiviteiten. Door privatisering beëindigt 
de overheid bepaalde activiteiten en wordt de pro
ductie en dienstverlening overgelaten aan de parti
culiere sector die te maken heeft met concurrentie 
en de tucht van de markt. De privatisering mag 
niet de vorm krijgen van het verschaffen van mo
nopolieposities aan verzelfstandigde overheids
diensten. Monopolies zijn niet in het belang van de 
afnemers en leiden niet tot kostenbesparende inno
vaties. 
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17 Bij de financiering en exploitatie van grote in
vesteringsprojecten moet steeds worden nagegaan 
of "public private partnership" mogelijk is. 

18 Het Nederlandse bedrijfsleven richt zich 
steeds meer op dienstverlening. Het relatieve be
lang van de industrie neemt af. Dit is een algemene 
internationale tendens in alle ontwikkelde landen. 
Het mag echter niet leiden tot veronachtzaming 
van de industrie vanwege de complementariteit 
van allerlei vormen van economische activiteit 
(waaronder de dienstverlening) met de industriële 
activiteit. Een gezonde industrie is essentieel voor 
een bloeiende economie. Ook al is het directe effect 
van industriële activiteit op de werkgelegenheid ge
ring, vanwege de genoemde complementariteit is 
de industrie voor de werkgelegenheid in arbeidsin
tensieve sectoren van groot belang. Een generiek 
voorwaardenscheppend beleid met het oog op een 
investeringsklimaat ter bevordering van de indus
trie maar ook van de dienstverlening is dus nodig. 
Van belang is hier de internationale concurrentie
positie van Nederland die mede wordt bepaald 
door het optreden van overheden in onze buurlan
den. 

19 De betekenis van het Midden- en Kleinbedrijf 
voor onze economie blijkt onder meer uit het feit 
dat een groot deel van de werkgelegenheid ontstaat 
in deze sector. Het huidige kabinet heeft veel ge
daan om de positie van het MKB te verbeteren. 
Het overheidsbeleid met betrekking tot het MKB 
moet zich ook in de toekomst richten op: 
- lastenverlichting; 
- vermindering van regelgeving; 
- verbetering van de positie van de starters in het 

MKB; 
- verbetering van de toegang van het MKB tot ont

wikkelingskredieten en subsidies voor technolo
gisch hoogwaardige projecten; 

- verbetering van om-, her- en bijscholingsvoor
zieningen voor ondernemers en werknemers in 
het Midden- en Kleinbedrijf; 

- exportbevordering; 
- verbetering van de positie van oudere werkne-

mers en van werkenden met zorgtaken; 
- vergroting in het onderwijs van de aandacht 

voor het vak "ondernemen". 

20 In de afgelopen jaren is veel nieuwe werkge
legenheid ontstaan doordat buitenlandse onder
nemingen zich in ons land hebben gevestigd. Het 
gevoerde open en stabiele beleid, met name op 
economisch gebied, heeft ons land aan de top ge-
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bracht van de lijst mef de meest attractieve vesti
gingslanden. Het te voeren beleid moet er op ge
richt zijn deze positie te behouden en zo mogelijk 
te versterken. 

21 Naast versterking van de ruimtelijke economi
sche structuur van de Randstad dienen ook zodani
ge voorwaarden te worden geschapen dat andere 
regio's een zo groot mogelijke bijdrage aan het 
BNP kunnen leveren, en dat verschillen in regiona
le werkeloosheid worden weggewerkt. 

Nationaal landbouwbeleid 

• 9 
22 De landbouw- en visserij sector zijn gediend bij 
de invoering van marktwerking. De kosten van de 
producten uit deze sector voor de consument zuI
len dan sterk dalen. Dit zal de consument niet ver
hinderen kwaliteitseisen te stellen. 

23 Land en tuinbouw zijn naast andere maat
schappelijke sectoren belangrijke economische dra
gers. De agrarische wereld zal in toenemende mate 
moeten inspelen op veranderingen in de markten 
en de maatschappij. Het gaat hierbij om product 
en proces innovatie en productdiversificaties. 
Nieuwe vormen van natuur- en landschapsbeheer 
alsmede biologische landbouw verdienen aan
dacht. De sector dient te streven naar een be
drijfsstructuur met economisch volwaardige be
drijven, eventueel in combinatie met neventakken. 
Het gestelde onder punt 19 met betrekking tot het 
MKB geldt, voor zover van toepassing, ook voor de 
land- en tuinbouwsector. Vrouwen hebben een 
substantieel aandeel in de land- en tuinbouwsec
tor. Ook hier bestaat behoefte aan de verruiming 
van de mogelijkheden om arbeids- en zorgtaken te 
verdelen. 

24 Voorkomen moet worden dat bij toenemende 
diversificatie bij voortduring de ruimteclaims ten 
koste gaan van kostbare landbouwgrond, noodza
kelijk voor de voedselvoorziening. Herziening van 
het Structuurschema Groene Ruimte op dit onder
deel zal noodzakelijk zijn. 

25 Land en tuinbouw zijn niet de enige economi
sche dragers in het landelijk gebied. De agrarische 
wereld speelt in op maatschappelijke veranderin
gen en wensen. Diversificatie speelt in toenemende 
mate een rol. Het gaat hierbij onder meer om nieu
we producten, om de biologische landbouw, om 
nieuwe vormen van natuur-en landschapsbeheer, 
nieuwe vormen van recreatie en toerisme, alsmede 
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om het in deeltijd bedrijven van agrarische activi
teiten. 

26 Het door dit kabinet ingezette beleid gericht 
op particulier natuur- en landschapsbeheer be
hoeft verdere uitwerking. Hiervoor dienen meer 
middelen vrij gemaakt te worden. De overheid 
dient beheer van natuur- en landschapsgronden 
door de agrarische sector te bevorderen. 

27 De herstructurering in de intensieve veehoude
rij en glastuinbouw dient te worden voortgezet, in 
het belang van ons milieu en het welzijn van het ge
houden vee. 

28 Ten behoeve van het onderzoek draagt de over
heid zorg voor een adequate kennisinfrastructuur 
en voor vormen van onderzoek die niet direct door 
belanghebbenden kunnen worden vormgegeven. 

29 Het (subsidie- )beleid moet worden toegespitst 
op innovatie-stimulering in de Nederlandse land
en tuinbouw, de versterking van de internationale 
concurrentiekracht en de bevordering van de ex
port. 

30 Het nationaal landbouwbeleid moet zich in de 
toekomst richten op; 
- lastenverlichting; 
- vermindering van regelgeving; 
- verbetering van de positie van starters; 
- verbetering van de toegang tot ontwikkelingskre-

dieten en subsidies voor nieuwe technologieën; 
- exportbevorderingen. 

31 Het welzijn van dieren zal gewaarborgd wor
den op grond van de erkenning van de waarde van 
het dier. 

Visserij 

32 Inzet voor het te wijzigen Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid per 2002 is het evenwicht tussen eco
nomische en ecologische duurzaamheid. Vormge
ving hiervan dient te geschieden door middel van 
de inzet van de op de praktijk gerichte, flexibele ma
nagementinstrumenten. De eigen verantwoordelijk
heid van het bedrijfsleven zal worden bevorderd. 

• 10 
Landbouw in Europa 

33 Hoofddoel van het beleid dient te blijven het 
handhaven en versterken van een concurrerende, 
marktgerichte, land- en tuinbouw in Europa. Bij 
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een verdere aanpassing van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid dienen de volgende voorwaarden 
in acht genomen te worden; een verbetering van de 
netto-positie van Nederland; het saldo van lasten 
en lusten dient meer in overeenstemming te wor
den gebracht met de welvaart van de lidstaten; een 
grotere ruimte voor lidstaten om aan vormen van 
extra inkomenssteun voorwaarden te verbinden in
zake milieu-, natuur-, landschapsbescherming en 
dierenwelzijn; gelijke behandeling van alle secto
ren, bedrijfstypen en bedrijfsgrootteklassen in Euro
pa; een duurzaam productieproces in de gehele ke
ten (van land tot klant); het tegengaan van concur
rentievervalsende regels en voorwaarden (fair, le
vel, playing field); een zakelijk, transparant en con
sistent beleid ten aanzien van de handel; een krach
tige opstelling van de EU in de volgende World Tra
de Organisation (WTO)-ronde (1999) die er toe 
leidt dat de prijs voor de duurzame, verantwoorde 
en veilige voedselvoorziening wordt betrokken in 
het overleg met de belangrijkste onderhande
lingspartners; compensatie waar mogelijk, bijvoor
beeld door een gefaseerde aanpak van de ingrijpen
de gevolgen van de veranderingen op korte termijn 
voor de betrokken ondernemers. 

Voorts dient te worden gestreefd naar; verdere har
monisatie op fiscaal, veterinair en fytosanitair ge
bied en op dat van kwaliteitsnormen; het beperken 
van de structuurfondsen en het accentueren van 
scholingsprogramma's daarbinnen; een geconcen
treerde actie tot versterking van de (rurale) econo
mieën van de Centraal en Oost-Europese landen. 

34 Voorts moeten volumerestricties in de export 
geëlimineerd worden en dient er ruimte te komen 
voor nationale inkomensondersteuning van de 
landbouw. 

• 11 
Onze economie en de Europese Unie 

35 Onze economie profiteert van de uitbreiding 
van de markt die het gevolg is van de Europese eco
nomische integratie. Ook de totstandkoming van 
een Economische en Monetaire Unie en de intro
ductie van de Euro moeten positief worden beoor
deeld indien: slechts die landen toetreden tot de 
EMU die op duurzame wijze voldoen aan de con
vergentiecriteria (ten aanzien van financieringste
kort, staatsschuld, inflatie, wisselkoers en rente); de 
normen van het stabiliteitpact strikt worden ge
handhaafd; de Europese Centrale Bank autonoom 
kan opereren en niet wordt gestuurd door de poli
tieke besluitvormers. 

VVD: 10-11 



Wil de EMU een succes worden dan is het nodig 
dat in het bijzonder de arbeidsmarkt in de aan de 
EMU deelnemende landen beter gaat functioneren. 
Dat geldt zeer zeker ook voor Nederland. Deregule
ring met het oog hierop is gewenst. 

36 Het overheidsbeleid richt zich op behoud en 
versterking van de voordelen van de mainportfunc
tie van ons land voor het Europees achterland en 
het optimaal bereikbaar zijn van de markten voor 
onze industrie, landbouw, visserij, handel, distribu
tie en transport. Bijzondere aandacht verdient gelei
ding van de groei van Europese goederenstromen 
naar spoor, binnenvaart en kustvaart. Uitvoering 
van plannen voor Europese hoofdtransportassen 
voor wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer 
heeft de steun van de VVD. 

37 Harmonisatie van regelgeving door centralisa
tie ervan op Europees niveau is veelal ondoelmatig 
en ongewenst. Harmonisatie is alleen gewenst in
dien toepassing van het subsidiariteitsbeginsel dit 
vereist. Wat met harmonisatie wordt beoogd kan, 
indien wenselijk, vaak het resultaat zijn van beleids
concurrentie tussen de lidstaten van de EU. Wel 
dienen uitwassen op het gebied van belastingcon
currentie te worden tegengegaan en grensover
schrijdende problemen via een gecoördineerd be
leid te worden aangepakt. 

38 De VVD kiest ten principale voor vrijhandel en 
wil daarom ook wederzijdse tolmuren slechten. 

39 De economische samenwerking met de Bene
luxlanden dient verder te worden uitgebreid. 

• 12 
De arbeidsmarkt 

40 Het leerlingstelsel kan op grotere schaal inge
voerd worden. Ook worden er mogelijkheden ge
schapen om hoger opgeleiden gemakkelijker werk
ervaring te laten opdoen. De opleidingen dienen 
meer gericht te zijn op diversificatie, waardoor ver
groting van de mogelijkheden tot inzetbaarheid 
van de jongeren bereikt wordt. 

41 Een beleid dat erin slaagt de economische groei 
te bevorderen is een noodzakelijke voorwaarde 
voor bestrijding van de werkloosheid. Hiermee zijn 
we er echter niet. Een noodzakelijke voorwaarde is 
ook een goed functionerende arbeidsmarkt. Zon
der een goed functionerende arbeidsmarkt schept 
groei te weinig werk. In Nederland wordt de wer
king van de arbeidsmarkt nog steeds gehinderd 
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door allerlei regelgeving ten aanzien van de arbeids
voorwaarden. Deregulering is hier gewenst. 

42 Het adequaat functioneren van de arbeids
markt is onder meer gediend met flexibilisering 
van arbeidsvoorwaarden: het nalaten van het auto
matisch algemeen verbindend verklaren van CAO's 
indien deze in strijd zijn met het algemeen belang: 
een versoepeling van het ontslagrecht; een betere af
stemming van het beroepsonderwijs op de behoef
ten van het bedrijfsleven (de dringende behoefte 
aan vakmensen kan ondervangen worden door de 
herintroductie van de ambachtsschool); het stimu
leren van individuele leerlingen om hun opleiding 
af te ronden; het bevorderen van projecten die 
voortijdige schoolverlaters stimuleren op andere 
wijze hun opleiding af te ronden. 

43 In de afgelopen regeerperiode zijn buiten de 
marktsector en de collectieve sector in enge zin en
kele tienduizenden arbeidsplaatsen geschapen voor 
werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte bur
gers. De op deze arbeidsplaatsen ten behoeve van 
de samenleving verrichte activiteiten behoren niet 
te leiden tot concurrentievervalsing. De op deze wij
ze geschapen werkgelegenheid moet in stand blij
ven. Voorts is het wenselijk dat burgers die deze ar
beidsplaatsen bezetten op termijn doorstromen 
naar de collectieve sector en de non-profitsector 
(waaronder de zorgsector). Hierbij wordt uitge
gaan van 20.000 doorstromers. 

44 Er dient een beleid te komen om arbeidsplaat
sen te creëren in gebieden met grote concentraties 
niet-werkenden, zoals in bepaalde delen van grote 
steden. 

45 Ondanks een succesvol werkgelegenheidsbeleid 
zullen sommige werklozen en gedeeltelijk arbeids
ongeschikten om uiteenlopende redenen geen werk 
kunnen vinden. Voor deze groep moet worden ge
zocht naar mogelijkheden om maatschappelijk nut
tige activiteiten te ontplooien (vrijwilligerswerk). 
Voor deze activiteiten kan een onkostenvergoeding 
worden toegekend, die niet wordt gekort op de uit
kering en die niet als inkomensbestanddeel wordt 
beschouwd. 

46 De verdeling van arbeids- en zorgtaken is in 
eerste instantie een zaak van afspraken tussen part
ners onderling, maar als geconstateerd kan worden 
dat er maatschappelijke knelpunten bestaan die het 
moeilijk maken zorgtaken en arbeidstaken te com
bineren, dient de overheid faciliterend op te treden. 
Er bestaat bij werkenden steeds meer behoefte om 
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hun loopbaan voor kortere oflangere tijd te onder
breken. Naarmate de arbeidsplaatsen evenwichtiger 
worden verdeeld tussen mannen en vrouwen groeit 
de behoefte aan flexibelere arbeidscontracten. Daar
bij dient rekening gehouden te worden met de be
langen van werknemers en werkgevers. De primai
re verantwoordelijkheid voor de inhoud van ar
beidscontracten ligt bij de sociale partners en bij de 
individuele werkgevers en werknemers. De over
heid dient ten aanzien van de inhoud van arbeids
voorwaarden evenwel zodanige randvoorwaarden 
te formuleren, dat de combinatie van zorgtaken en 
arbeidstaken mogelijk is. Deze faciliteiten strekken 
er onder meer toe kinderopvang betaalbaar te ma
ken. Kinderopvang is primair de verantwoordelijk
heid van de ouders. Dit neemt niet weg dat werkge
vers en werknemers in gezamenlijk overleg facilitei
ten kunnen scheppen om de kinderopvang te verge
makkelijken. De overheid kan hiertoe een kader 
aangeven. 

• 13 
Sociale Zekerheid 

47 Met het beleid ter herijking van het stelsel van 
sociale verzekeringen en sociale voorzieningen is de 
nodige voortgang geboekt. De WAO is hervormd 
ten einde de activerende werking ervan te vergro
ten. Ook andere verzekeringen (ZW en AWW) zijn 
met het oog op kostenbeheersing, activerende wer
king en bevordering van eigen verantwoordelijk
heid herzien. Veel is bereikt op de weg die de VVD 
wenste te gaan. Toch zijn ook in de komende re
geerperiode een aantal ingrepen in het geldende 
stelsel nodig. 

48 Fraude met betrekking tot sociale uitkeringen 
dient intensief te worden bestreden en vervolgd. De 
overheid neemt voor de bestrijding en vervolging 
van fraudegevallen haar verantwoordelijkheid, zo
wel als wetgever en als werkgever. 

49 Bij de bepaling van de duur van de WW -uitke
ring moet worden uitgegaan van het feitelijke ar
beidsverleden in plaats van het fictieve arbeidsverle
den. 

50 Wetswijzigingen, waardoor een vermijdbaar 
beroep op de WW wordt voorkomen, zijn nodig. 

51 Het aantal WAO-uitkeringen kan worden be
perkt door objectivering en centralisatie van de keu
ringsbeslissingen . 
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52 Vut-regelingen worden door de overheid niet 
meer opgelegd aan een bedrijfstak. 

53 De AOW moet welvaartsvast en inkomensonaf
hankelijk zijn; ook in economisch slechte tijden 
moet deze zekerheid aan AOW -ontvangers worden 
gegeven. Dit vergt een aanpassing van de Wet Kop
peling met Afwijkingsmogelijkheden (WKA, de vi
gerende koppelingswet). 

54 Door doelmatiger werken zijn er bij de uitvoe
ringsinstanties van de sociale zekerheid aanzienlijke 
besparingen te realiseren. De samenwerking tussen 
de uitvoeringsinstanties zoals de gemeentelijke so
ciale diensten, uitvoeringsinstellingen en arbeidsbu
reaus laat te wensen over. De privatisering op dit 
terrein kan veel verder gaan. Er moet een einde ko
men aan de verplichte winkelnering. 

55 Bij de taak die de arbeidsvoorzieningsorganisa
tie heeft ten aanzien van het verzorgen van trajec
ten ten behoeve van moeilijk plaatsbare werkzoe
kenden en moeilijk vervulbare vacatures moet con
currentie worden toegelaten. Het budget ten behoe
ve van deze taak zal worden overgeheveld naar de 
huidige uitvoerders van de werkloosheidsregelin
gen. Door concurrentie ontstaan efficiëntiewinsten. 

56 Door cumulatie van allerlei financiële regelin
gen en subsidies ten behoeve van burgers met wei
nig draagkracht ontstaat de zogenoemde armoede
val. Een verbetering van de positie op de arbeids
markt leidt dan per saldo tot een achteruitgang in 
het besteedbare inkomen. Om dit te voorkomen 
moet de aantrekkelijkheid van werken worden ver
groot door de invoering van een arbeidsaftrek in de 
belasting en premieheffing, die aanzienlijk groter is 
dan het huidige arbeidskostenforfait. 

57 In plaats van het grotendeels declareren bij het 
rijk van de bijstandsuitgaven voor gemeenten 
wordt het bestaande bijstandsbudget als normuitke
ring toegekend. Aanvankelijk op basis van histori
sche uitgaven, op den duur op basis van een objec
tieve verdeelsleutel. Het budget wordt jaarlijks bij
gesteld voor loon- en prijsstijging en de werkloos
heidsontwikkeling (conform de voorstellen van de 
werkgroep Etty). 

58 De VVD bepleit een betere afstemming van de 
pensioenregelingen op de wensen van werknemers 
(individualisering en flexibilisering). De ruimte 
voor een eigen individuele invulling van de pen
sioenregeling moet worden vergroot. Deze ruimte 
mag niet te zeer worden beperkt door gezondheids-
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risico's. De nieuwe wettelijke regelingen met betrek
king tot de medische verzekeringskeuringen moe
ten te zijner tijd worden geëvalueerd. 

59 Bij de toekenning van kinderbijslag ten behoe
ve van kinderen woonachtig in het buitenland, 
wordt het woonlandbeginsel toegepast. 
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IV 

• 14 
De gezondheidszorg wordt in onze cultuur gezien 
als een belangrijk goed. Gezondheid staat al decen
nia op de eerste plaats van de wensen van de bur
ger. Het niveau van zorg en de toegankelijkheid er
van staan in ons land in vergelijking met de andere 
westerse landen op een hoog peil, terwijl de kosten 
hier niet hoger zijn dan elders. 
Zowel nu als in de toekomst zijn er toenemende 
problemen te verwachten. De wachtlijsten, de kwa
liteit van de zorg, de toegankelijkheid en de betaaI
baarheid staan onder druk. 
Als gevolg van sociale veranderingen in de samen
leving die steeds complexer wordt dreigt een steeds 
groter aantal mensen in psychische verwarring te 
geraken. De oorzaken en toename van de hulp
vraag van de meest kwetsbaren dienen te worden 
geïnventariseerd om te kunnen onderzoeken of on
dersteuning door de bestaande hulpinstanties vol
doende is gewaarborgd. Waarborgen zijn nodig 
voor kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. 
Naast de kwaliteit staan de toegankelijkheid en de 
betaaibaarheid van de zorg bij de WD voorop. Be
vordering van de kwaliteit en de toegankelijkheid 
alsmt'de de planning en de garantie voor de mate
riële infrastructuur van de gezondheidszorg blij
ven de taak van de overheid. Dit neemt niet weg 
dat op dit terrein een grotere eigen verantwoorde
lijkheid van de burger mag worden verwacht. Bij 
de becijfering van de kosten van de zorgsector gaat 
de WD uit van een volume-ontwikkeling van ruim 
2 procent per jaar. Deze uitgangspunten zijn ver
der uitgewerkt in onderstaande beleidspunten. 

• 15 
1 Op termijn moet worden gestreefd naar conver
gentie van het ziekenfonds en het stelsel van parti
culiere ziektekostenverzekeringen. Daartoe moe
ten twee wegen worden bewandeld. In de eerste 
plaats moeten de inkomensafhankelijke premies in 
het ziekenfonds gaandeweg toe groeien naar nomi
nale kostendekkende en leeftijdsonafhankelijke 
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premies. In de tweede plaats moet de ziekenfonds
grens nominaal worden bevroren. De introductie 
van het eigen risico in het ziekenfonds is gewenst. 
Zodoende gaan ziekenfondsen op termijn als nor
male verzekeraars functioneren. 

2 Een ieder moet worden verplicht zich te verze
keren tegen de kosten van medisch noodzakelijke 
verstrekkingen uit een opgeschoond ziekenfonds
pakket. Minder noodzakelijke en persoonlijk ge
richte voorzieningen kunnen in een vrijwillig aan
vullend pakket worden verzekerd. Met betrekking 
tot het verplicht verzekerde basispakket geldt een 
acceptatieplicht voor verzekeraars. 

3 Indien de introductie van nominale kostendek
kende premies leidt tot niet acceptabele individue
le financiële problemen, kan een beroep worden ge
daan op een zorgverzekeringssubsidie. 

4 Teneinde voldoende middelen vrij te maken 
voor de kwaliteitsverbetering in de zorgsector, is 
het noodzakelijk de efficiëntie en doelmatigheid in 
de zorgsector te vergroten. De besparingen door 
meer doelmatigheid kunnen worden omgezet in 
meer zorg. Met betrekking tot de thuiszorg moet 
er een onderscheid worden gemaakt tussen verple
ging en verzorging enerzijds en huishoudelijke 
hulp anderzijds. Ten aanzien van de huishoudelij
ke hulp is meer keuzevrijheid voor de patiënt en 
meer concurrentie gewenst. Voorts bepleit de WD 
een beperking van de receptregelvergoedingen. 

5 Een voortgaand herstel van de AWBZ als verze
kering voor alleen de onverzekerbare risico's is no
dig. Nagegaan moet worden of de eigen bijdragen 
voor onderdelen van de door AWBZ gefinancierde 
verstrekkingen niet kunnen worden verhoogd. 
Voorts moet het verhaalsrecht in de AWBZ wor
den ingevoerd, evenals thans bij de ziekenfondsver
zekering en de particuliere verzekering het geval is. 
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6 De gezondheidszorg behoort tot de beleidster
reinen waar de WD beleidsintensiveringen voor
staat. Wij denken hierbij met name aan bekorting 
van de wachtlijsten, verbetering van de kwaliteit 
van de directe patiëntenzorg en van de verzorgings
en verpleeghuizen (vergroting van de privacy) . 
Daarnaast moeten de mogelijkheden voor het ver
kleinen van wachtlijsten vergroot worden door het 
mogelijk te maken verrichtingen in de avonduren 
en de weekeinden te laten plaatsvinden. Voorrangs
beleid voor werknemers en mensen met een 
zorgfunctie bij het verkleinen van wachtlijsten is 
aanvaardbaar bij het verrichten van bepaalde in
grepen. Voor de intensiveringen in de volksgezond
heid moet xxx miljard gulden extra worden uitge
trokken. 

7 Voor de prestaties in de zorgsector moeten 
(kwaliteits- )normen worden ontwikkeld die mede 
bepalend zijn voor de toewijzing van budgetten 
aan de instellingen. Bureaucratie moet hier wor
den vermeden en bij de vaststelling van de normen 
moeten reguliere commerciële en niet-commerciële 
aanbieders van zorg gelijkwaardig behandeld wor
den. 

8 Er dient een verruiming plaats te vinden van de 
mogelijkheden tot het verrichten van medische 
handelingen in privé-klinieken. 

9 De huisarts is in de gezondheidszorg van groot 
belang als zorgverlener in de eerste lijn. Zijn hono
rering moet worden bepaald door zowel een abon
nemententarief als een verrichtingentarief voor zie
kenfonds en particuliere verzekeringen. Een ver
richtingentarief is hier van belang omdat hierdoor 
een verwijzing door de huisarts naar de duurdere 
specialistische zorg wordt beperkt. 

10 Voor de thuiszorg moet een standaardpakket 
worden gedefinieerd. De samenstelling van dit pak
ket garandeert voldoende zorg van goede kwaliteit. 

11 Op korte termijn moet de inkomenspositie 
van medisch specialisten, zowel in het vrije beroep 
als van die in dienstverband van een instelling, 
worden geregeld waarbij in redelijkheid de oplei
dingstijd, de werkweek en de inconvenienten ver
disconteerd zijn. 

• 16 
12 Het recht op zelfbeschikking moet worden er
kend. Maar ook de plicht van de overheid het leven 
te beschermen. Euthanasie en hulp bij zelfdoding 
kunnen derhalve alleen straffeloos blijven, als daar-
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bij een arts is betrokken. Er moet sprake zijn van 
een weloverwogen en dringend verzoek van de be
trokkene. De arts dient te voldoen aan de zorgvul
digheidseisen die in de rechtspaak en de medische 
beroepsgroep zijn ontwikkeld en zijn handelen 
toetsbaar te maken. Dit houdt in dat de bestaande 
praktijk in de komende kabinetsperiode wordt 
vastgelegd in een wettelijke uitzondering op de 
strafbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdo
ding. 

13 Cliënten in de zorgsector hebben recht op in 
formatie, privacy, beveiliging van medische gege
vens en inzage in het medische dossier. 

14 De wettelijke mogelijkheden tot gedwongen 
behandeling van mensen met ernstige psychiatri
sche stoornissen, met name psychotische mensen 
zonder ziekte-inzicht, dienen te worden verruimd 
om het beloop van hun ziekte zo gunstig mogelijk 
te maken. 

15 Een beter gecoördineerd beleid in de jeugd
hulpverlening is gewenst. Een betere coördinatie 
tussen het beleid neergelegd in regiovisies en rijks
beleid is daartoe noodzakelijk. 

16 Het besteden van aandacht aan jongeren in de 
samenleving is van groot belang. De zorg van de 
overheid voor de groei van de jongeren naar zelf
standigheid en zelfredzaamheid, wordt onder meer 
ingegeven door: 
- het geven van voorlichting op scholen over de 

gevaren van verslaving zoals drugs, alcohol, ta
bak en gokken en seksueel overdraagbare aan
doeningen en het waar nodig bevorderen van 
een op vraag afgestemd aanbod aan jeugdhulp
verlening. 

- het leveren van onderwijs op maat aan jongeren 
die dat nodig hebben door leer- of gedragspro
blemen en /ofhandicaps, waarbij afstemming 
dient plaats te vinden tussen hulpverlenende in
stanties. 

Drugsproblematiek 

• 17 
17 De harddrugproblematiek gaat gepaard met 
veel overlast en andere ernstige inbreuken op het 
leven van vele burgers. Verder vormt de met hard
drug samenhangende (georganiseerde) criminali
teit een bedreiging voor het goed functioneren van 
onze rechtsstaat. Dit maakt een kordaat en repres
siefbeleid door de overheid noodzakelijk. Ook het 
volksgezondheidsbeleid moet een volwaardige dui-
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delijke plaats krijgen binnen het totale beleid, 
waarbij de verschillende benaderingen van de pro
blematiek elkaar dienen te versterken. Het hard
drugbeleid verdient in het kader van de veiligheid 
en de volksgezondheid een combinatiebeleid. 

Een effectief repressief beleid verlangt meer juridi
sche middelen en mogelijkheden voor het politiële 
en justitiële apparaat. Hierdoor zal het mogelijk 
worden de opsporing en de vervolging krachtiger 
dan voorheen voort te zetten. Elke vorm van over
last dient consequent en consistent bestreden te 
worden. Naast overlast- en criminaliteitsbestrij
ding zal een repressiebeleid potentiële en beginnen
de gebruikers moeten weren. Buitenlandse gebrui
kers zullen na vervolging zo snel als mogelijk naar 
het land van herkomst gestuurd moeten worden. 
Hierover zullen duidelijke afspraken gemaakt moe
ten worden met de desbetreffende landen. 

Mocht uit wetenschappelijk onderzoek blijken, dat 
de gezondheid van de individuele gebruiker verbe
terd kan worden door uitbreiding van de verstrek
kingsmogelijkheden, zonder dat daarbij negatieve 
externe effecten ontstaan en zonder dat deze maat
regelen een aanzuigende werking hebben, dan zal 
dit binnen een wettelijk kader structureel moeten 
worden. Bij deze zorgverlening aan ernstig ver
slaafden zal de hulpverlening de juridische midde
len en mogelijkheden moeten krijgen, om onder 
medisch toezicht op individuele basis elk noodza
kelijk middel of medicijn tegen redelijke vergoe
ding te verstrekken. Verstrekking en gebruik die
nen intramuraal te geschieden en slechts open te 
staan voor legaal in Nederland verblijvende perso
nen. In een hulpverleningscontract zullen afspra
ken opgenomen moeten worden, die de verslaaf
den buiten het illegale circuit houden en de reïn
tegratie in de samenleving bevorderen. De hulp
verlening is verplicht goede ontwenningsprogram
ma's aan te bieden aan de verslaafden. Verder is 
een intensieve identiteitsregistratie en -controle 
noodzakelijk. Op decentraal niveau is een intensie
ve samenwerking tussen lokale overheden, hulp
verlenende instanties, justitie en politie een voor
waarde. Op rijksniveau dient het departement van 
VWS de centrale begeleiding en de controle op 
zich te nemen. 

Emancipatie 

• 18 
18 Het emancipatiebeleid vergt nog altijd een 
geïntegreerde aanpak van werkgelegenheid, zorg, 
sociale zekerheid en fiscale wetgeving. 
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19 Het emancipatiebeleid dient zich te richten op 
een samenleving waarin keuzevrijheid bestaat om 
gedurende een leven verschillende rollen te vervul
len. Een samenleving waarin mogelijkheden zijn de 
verantwoordelijkheid voor betaalde en onbetaalde 
arbeid te verdelen en waarin mannen en vrouwen 
gelijke rechten hebben, ook ten aanzien van econo
mische zelfstandigheid. 

20 Het beleid tot verruiming van de kinderop
vang moet worden voortgezet. Dit geldt in het bij
zonder voor de voor- en naschoolse opvang. 

21 Geweld tegen vrouwen moet worden tegenge
gaan. Dit geldt voor geweld in de huiselijke sfeer 
en voor geweld dat tot uiting komt in toegenomen 
vrouwenhandel. 

• 19 
Mensen met een handicap 

22 De VVD is in beginsel voor een algemeen en ac
tief op integratie gericht beleid ten bate van men
sen met een handicap. In uitzonderlijke gevallen is 
een categoriaal beleid gewenst. 

23 Een doeltreffend beleid op het terrein van de 
volksgezondheid moet leiden tot een vroegtijdige 
onderkenning en behandeling van lichamelijke, zin
tuiglijke en verstandelijke handicaps. 

24 Alle openbare voorzieningen zoals onderwijs, 
openbaar vervoer, openbare gebouwen, et cetera 
moeten toegankelijk zijn voor mensen met een han
dicap. 

25 Het Persoonsgebonden Budget als keuze moet, 
naast zorg in natura, uitgebouwd worden. 

Ouderenbeleid 

26 Het ouderenbeleid moet gebaseerd zijn op keu
zevrijheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, mede
zeggenschap en participatie van ouderen in het 
maatschappelijk leven. 

27 Door aanpassingen in de sfeer van arbeidsvoor
waarden - zoals door permanente scholing - en de 
fiscaliteit dient te worden gerealiseerd dat ouderen 
die nog lang niet aan hun pensioen toe zijn, hun 
positie op de arbeidsmarkt behouden en versterken. 

28 De uitkeringen krachtens de AOW dienen wel
vaartsvast te zijn. Het AOW-pensioen is een basis
pensioen. Iedere burger moet in beginsel zelf zor-
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gen voor additionele pensioenvoorzieningen. De 
WD is tegen het heffen van de AOW-premie over 
de aanvullende pensioenen. In uitzonderlijke geval
len is extra ondersteuning van de overheid nodig 
voor ouderen die moeten rondkomen van alleen 
AOW. Dit geldt met name voor alleenstaande oude
ren. Teneinde de betaaibaarheid van de AOW te 
waarborgen komt er een AOW -fonds tot stand con
form de reeds hierover gemaakte afspraken. De 
storting van xxx miljard gulden die door het huidi
ge kabinet is voorzien, wordt in de loop van de vol
gende kabinetsperiode geleidelijk opgevoerd tot 
xxx miljard gulden. 

29 Niet-functionele leeftijdsgrenzen die ouderen 
discrimineren en hun deelname aan de samenle
ving beperken, moeten worden afgeschaft. 

30 Ouderen moeten in staat worden gesteld zo 
lang mogelijk zelfstandig te wonen. Dit heeft conse
quenties voor het bouwbeleid, voor het zorgbeleid 
en voor het verkeers- en vervoersbeleid. 

31 Gebruiksvriendelijke nieuwe informatie- en 
communicatietechnologie (zie hoofdstuk VII) 
dient te worden aangewend om het zelfstandig wo
nen van ouderen zolang mogelijk te verzekeren. 

32 Mogelijkheden voor flexibele pensionering 
moeten worden bevorderd. Voorts moet de keuze
vrijheid van individuele werknemers ten aanzien 
van de voor hen geldende pensioenovereenkom
sten worden vergroot. Gepensioneerden hebben 
recht op een vertegenwoordiging in de besturen 
van de pensioenfondsen. 

33 Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen 
hebben recht op privacy en afbakening van de per
soonlijke levenssfeer. Met name in het bouwpro
gramma voor verpleeghuizen moet het geldende be
leid met het oog hierop worden voortgezet. Meer 
aandacht moet worden besteed aan de woonkwali
teit. In verpleeg- en verzorgingshuizen dient res
pect te bestaan voor individuele wensen op het ge
bied van levensstijl en cuiturele- en religieuze ach
tergrond. 

Migrantenbeleid 

• 20 
34 In het migrantenbeleid wordt een vierluik ge
hanteerd; 
- bevordering van de integratie van hier verblij

vende minderheden (participatie); 
- beperking van immigratie; 
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- bestrijding van discriminatie; 
- stimulering van remigratie. 

35 Migranten hebben binnen de Nederlandse de
mocratie en rechtsorde recht op het beleven van 
hun eigen cultuur. Dit vindt echter zijn begrenzing 
waar sprake is van strijdigheid met de Nederlandse 
wetten. De Nederlandse cultuur moet het bindend 
element van onze samenleving zijn. Migranten 
moeten zich dan ook zo veel mogelijk van onze cul
tuur eigen maken. 

36 De verplichting tot het leren van de Neder
landse taal, als onderdeel van de inburgeringscon
tracten, geldt niet alleen voor nieuwkomers, maar 
ook voor degenen die reeds langer in Nederland 
verblijven voor zover kennis van het Nederlands 
onontbeerlijk is voor het verwerven van een posi
tie op de arbeidsmarkt. 

37 Het vinden van een arbeidsplaats is van groot 
belang voor het integratiebeleid. Een beleid gericht 
op de groei van de werkgelegenheid is dus essenti
eel. Voorts moeten arbeidsmarkt-belemmeringen 
die zijn ingegeven door discriminatie worden weg
genomen. 

38 Beperking van immigratie is nodig omdat bij 
een sterke stijging van het migratieoverschot het 
migrantenbeleid minder effectief wordt. Uitgangs
punt bij het asielbeleid blijft dat politieke vluchte
lingen in aanmerking komen voor de vluchtelin
genstatus. Economische vluchtelingen krijgen geen 
toegang tot Nederland. Illegalen die in Nederland 
verblijven, moeten het land verlaten. Voorkomen 
moet worden dat afgewezen asielzoekers in de ille
galiteit verdwijnen. 

39 Gezinshereniging moet alleen mogelijk zijn als 
degene die de partner wil laten overkomen, be
schikt over een eigen inkomen dat tenminste gelijk 
is aan de bijstandsnorm voor gehuwden. 

40 Harmonisatie van asielwetgeving en uitvoe
ring van beleid in de EU is noodzakelijk. Erkende 
vluchtelingen moeten naar evenredigheid over de 
lidstaten van de EU worden verspreid. 

41 Landen die niet willen meewerken aan de te
rugkeer van hun onderdanen komen niet in aan
merking voor financiële hulp uit Nederland 

42 De laatste rechterlijke beslissing in het kader 
van de asielprocedure moet ook de laatste feitelijke 
beslissing zijn. De Algemene Wet ,Bestuursrecht 
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(A WB) frustreert een vlotte uitvoering van de 
vreemdelingenwet. Vele juridische procedures zijn 
hiervan het gevolg. De A WB moet niet langer van 
toepassing zijn op asielprocedures. 

43 Bij de bestrijding van discriminatie is voor de 
overheid een belangrijke taak weggelegd. Discrimi
natie en racisme zijn belangrijke oorzaken van de 
achterstandspositie van vele migranten. Discrimi
natie en racisme moet via voorlichting en onder
wijs worden bestreden. 

44 In principe moeten alle asielzoekers die be
schikken over de juiste documenten, worden toege
laten tot de asielprocedure. 

45 Een nauwere samenwerking tussen de ministe
ries van Justitie (Immigratie- en Naturalisatie
dienst), Binnenlandse Zaken (vreemdelingen
dienst), Buitenlandse Zaken (ambassades en ont
wikkelingssamenwerking), Defensie (Koninklijke 
Marechaussee) en de lokale overheid is noodzake
lijk om een betere aansturing en beheersing van 
het migrantenvraagstuk te krijgen. 

46 Voor immigranten afkomstig uit niet Europe
se delen van het Koninkrijk, dienen geen voor
keursregels te gelden. Ook voor hen dient een vi
sumplicht ingevoerd te worden. 

• 21 
longerenbeleid 

47 Het jongerenbeleid is zoveel mogelijk geba
seerd op keuzevrijheid, zelfstandigheid, medezeg
genschap en participatie. Jongeren hebben het 
recht op bescherming tegen seksueel misbruik en 
geescelijk en/oflichamelijk geweld. De overheid 
voorziet in een adequaat aanbod aan jeugdhulpver
lening voor jongeren die in ernstige problemen ver
keren. Lichte problemen worden zoveel mogelijk in 
de ambulante sfeer opgelost. Het (overmatig) ge
bruik van drugs door jongeren in de uitgaanssfeer 
wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Daarbij wordt 
onder meer voorlichting als instrument ingezet. 

Adoptie 

• 22 
48 Bij adoptie is het belang van het kind voor libe
ralen doorslaggevend. De samenlevingsvorm waar
in het kind opgroeit behoort daaraan onderge
schikt te zijn. 
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• 23 
Het verzekeren van de veiligheid van de burger be
hoort tot de kerntaken van de overheid. Zorg voor 
veiligheid door de overheid blijft een aanvulling op 
de eigen zorg voor veiligheid door individuen, hun 
organisaties en bedrijven. Ondanks de inspannin
gen van de afgelopen jaren is de kwaliteit van de 
rechtshandhaving nog onvoldoende gebleken. Het 
gevoel van veiligheid van de burger is hierdoor ver
minderd. Nodig is daarom een nog groter accent 
op de preventie van criminaliteit, een grotere zicht
bare presentie van politie en toezichthouders 
(waaronder politie ter opsporing van milieudelic
ten) en een voortgaande reorganisatie van het 
openbaar ministerie. 

• 24 
1 In de eerste plaats moet de politiesterkte met 
5000 personen executief personeel worden ver
sterkt. Met deze uitbreiding dient de politie zoda
nig te worden ingezet, dat de zichtbare aanwezig
heid van de politie op straat een preventieve wer
king heeft. Dit geldt zowel voor stedelijke als platte
landsgemeenten. Daarnaast moeten burgers, be
drijven en openbare instellingen worden aange
sproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor 
misdaadpreventie. Het preventief overheidstoe
zicht kan worden versterkt door middel van stads
wachten, particuliere bewakingsdiensten en toe
zichthouders, onder coördinatie door de politie. 
Gewaakt moet worden voor kwaliteitsbederf en 
vermindering van integriteit. Verhoging van de po
litiesterkte kan worden verkregen door meer effi
ciency binnen de organisatie. Zo kan de politie een
voudig administratief werk uit handen worden ge
nomen door het inzetten van burgerpersoneel. Ver
der kunnen eenvoudige taken worden overgedra
gen aan de gemeente (stadswachten). 

2 Laat de overheid na de wetten en normen te 
handhaven, dan grijpt normoverschrijding steeds 
verder om zich heen. De overheid verliest zo haar 
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Veiligheid 

geloofwaardigheid. Gedoogbeleid moet dan ook 
worden beperkt tot situaties waarin de gedoogde 
situatie slechts van beperkte duur is. Vergroting 
van de pakkans bij normoverschrijding is dan ook 
van groot belang. Hierdoor wordt de preventie 
van criminaliteit versterkt en neemt het gevoel van 
veiligheid en zekerheid toe. In dit kader past, dat 
men ook minder ernstige normovertredingen niet 
tolereert, maar voor een effectieve criminaliteits
preventie direct aanpakt. Hierbij valt te denken 
aan de praktijk, die in diverse probleemgebieden 
in ons land recentelijk reeds door de politie wordt 
gevolgd, waarbij volgens de Nederlandse regels en 
naar de Nederlandse praktijk wordt aangesloten 
bij de zogenaamde "zero toleranee" , zoals deze tot 
ontwikkeling is gekomen in de stad New York en 
het Verenigd Koninkrijk. Of de politiezorg voor 
evenementen met een hoog risicogehalte altijd gra
tis kan blijven, dient nadrukkelijk aan de orde te 
worden gesteld. 

3 Daar een ingrijpende reorganisatie van de poli
tie zou leiden tot minder aandacht voor de dage
lijkse politiezorg, verdient een geleidelijke ontwik
keling van de regionale politie naar een gedecon
centreerde rijksdienst de voorkeur. De verantwoor
delijkheid van de minister van Binnenlandse Za
ken voor het beheer moet worden versterkt. Dit be
tekent dat de minister over meer bevoegdheden 
moet beschikken om het beleid van de korpsbe
heerders te sturen. Hij is daarvoor verantwoording 
schuldig aan de Staten-Generaal. Het gezag over de 
politie blijft wat de openbare orde betreft bij de 
burgemeester en wat de strafrechterlijke en be
stuursrechterlijke handhaving betreft bij het open
baar ministerie. Ter zake legt de burgemeester ver
antwoording af aan de gemeenteraad en de minis
ter van Justitie aan de Staten-Generaal. De zeggen
schap van de politieministers wordt vergroot, on
der andere inzake de verdeling van middelen tus
sen personeel en materieel. 
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• 25 
4 Voor een effectieve criminaliteitsbestrijding is 
preventie van groot belang. Relatief "kleine" over
tredingen moeten in de kiem gesmoord worden. 
Het lik-op-stuk-beleid is een voorbeeld van een be
leid met een preventief, vormend en correctief ka
rakter voor de plegers van dergelijke veel voorko
mende criminaliteit. In dat kader moeten de moge
lijkheden voor lik-op-stuk-beleid worden vergroot. 

5 De politie en toezichthouders moeten in de eer
ste plaats preventief optreden. Hierdoor vermin
dert niet alleen de criminaliteit, maar ook het be
slag op de capaciteit in de justitiële keten: opspo
ring, vervolging, berechting en executie. 

6 Degenen die aangifte doen van een misdrijf 
moeten beter geïnformeerd en beschermd worden. 
Dit geldt in versterkte mate voor slachtoffers van 
mensenhandeI, in het bijzonder vrouwen. 

7 Handhaving van regels waarvan de overtreding 
niet een misdrijf oplevert, moet zoveel mogelijk op 
dezelfde wijze als in het verkeer gebruikelijk is, 
langs bestuursrechtelijke weg plaatsvinden. 

8 Bij de lichtere vormen van enkele veel voorko
mende misdrijven, moet de transactie die door het 
openbaar ministerie pleegt te worden opgelegd, bij 
niet-betaling automatisch overgaan in een te execu
teren boete, tenzij de betrokken verdachte intussen 
beroep bij de rechter heeft ingesteld. Ook moet het 
openbaar ministerie in die gevallen een alternatie
ve taakstraf kunnen overeenkomen. 

9 Bij de strafoplegging dient beschikt te kunnen 
worden over een flexibel instrumentarium van 
financiële sancties, taakstraffen en partiële vrij
heidsbeneming. Zo wordt de celcapaciteit niet on
nodig en in elk geval zo effectief mogelijk aange
wend. Serieus dient te worden overwogen meerde
re personen in een cel te plaatsen. De ontneming 
van het wederrechtelijk verkregen voordeel aan 
plegers van misdrijven wordt vaste regel. 

10 Besparingen zijn mogelijk door een verdere 
aanscherping van het beleid gericht op de versobe
ring van het regime in gevangenissen . 

• 26 
11 Het openbaar ministerie heeft door een min
der succesvol beleid met betrekking tot de vervol
ging van de georganiseerde handel in drugs aan ge
zag ingeboet. Alleen die opsporingsmethoden mo
gen worden gebruikt die bij wet zijn toegelaten. Zo-
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als ook bij andere juridische beroepen met hoge 
kwaliteitseisen, zullen ook de ambtenaren van het 
openbaar ministerie zich verdergaand moeten spe
cialiseren. Bij de aan de ambtenaren van het open
baar ministerie opgedragen justitiële taken dient 
gespecialiseerd te worden op deelterreinen, zoals 
milieudelicten, georganiseerde misdaad, geweIds
delicten, fraude- en belastingzaken, zedendelicten, 
jeugdcriminaliteit enzovoort. Bij de reorganisatie 
zal ook een specialisme in het leven geroepen moe
ten worden ten behoeve van de bestuursrechtelijke 
handhaving. Alleen indien de professionaliteit, de 
kwaliteit en de verantwoordelijkheid voor het re
sultaat aanzienlijk worden versterkt, kan het open
baar ministerie weer overwicht krijgen op crimine
len en hun professionele dienstverleners. 

12 Aangezien met name de georganiseerde crimi
naliteit steeds vaker de grenzen overschrijdt, is 
voor een effectieve bestrijding daarvan nauwe sa
menwerking tussen de rechterlijke instanties in de 
lidstaten van de EU onontbeerlijk. De mogelijkhe
den tot rechterlijke samenwerking - die tot nu toe 
nog wordt belemmerd door bureaucratische en 
archaïsche diplomatieke gebruiken - moeten op 
korte termijn fors worden uitgebreid. 

13 Bij de reorganisatie van de zittende magistra
tuur zal de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht geëerbiedigd moeten worden. Dit betekent 
dat in een stuurgroep die de modernisering van de 
werkwijzen en de vergroting van de effectiviteit 
van de voorhanden capaciteit moet begeleiden, de 
tot de rechterlijke macht behorende leden van die 
stuurgroep een doorslaggevende stem hebben. 

14 Management-taken die voortvloeien uit het 
werk van de zittende en staande magistratuur, 
moeten worden uitgevoerd door professionals. 
Voor de magistratuur ontstaat hierdoor meer 
ruimte voor de eigenlijke taken. 
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VI Het gebruik van 
onze ruimte 

• 27 
Ruimte is in Nederland een schaars goed. Het is 
daarom van belang deze ruimte zo doelmatig mo
gelijk te gebruiken. Onze ruimte wordt gebruikt 
voor economische activiteiten (industrie, dienst
verlening, landbouw), ten behoeve van de natuur, 
om te recreëren, voor goederen- en personenver
keer en om te wonen. De verdeling van de ruimte 
over de verschillende functies (het ruimtegebruik) 
heeft belangrijke externe effecten waardoor over
heidsinterventie bij het gebruik en de verdeling 
van de ruimte onontbeerlijk is. Ruimtelijke orde
ning, volkshuisvesting en de bescherming van mi
lieu en natuur zijn daarmee een publieke aangele
genheid. Het ordeningsbeleid in ruime zin is een 
belangrijk onderdeel van het overheidsbeleid. 
Onze opvattingen ten aanzien van dit beleid wor
den hieronder weergegeven. 

De fysieke infrastructuur 

• 28 
I Het is van vitaal (economisch) belang dat Ne
derland beschikt over een hoogwaardig netwerk 
van transportwegen en (lucht)havens. Het gaat 
daarbij om fysiek transport via autowegen, vaarwe
gen, buisleidingen, luchtroutes en spoorbanen, 
maar ook om transport van informatie via kabels 
en de elektronische media (de elektronische snel
weg). Vergroting van de capaciteit van dit netwerk 
is een voorwaarde voor economische groei en daar
mee voor de groei van welvaart en welzijn. De uit
breiding van de capaciteit is voor een deel een ver
antwoordelijkheid van de particuliere sector, voor 
een ander deel ligt hier een verantwoordelijkheid 
bij de overheid. De capaciteit van een deel van het 
netwerk wordt direct bepaald door de overheid ter
wijl de overheid de voorwaarden moet scheppen 
voor de groei van de capaciteit van het andere deel 
van het netwerk. In de komende regeerperiode 
wordt hiervoor in totaliteit xxx miljard gulden ex
tra uitgetrokken. 
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2 In verband met het spoedeisende karakter van 
de beoogde capaciteitsvergroting van de infrastruc
tuur moeten de te volgen procedures worden be
kort. Nadat een principebesluit tot capaciteitsver
groting is genomen, moeten procedures waar mo
gelijk parallel verlopen. Voorkomen moet worden 
dat steeds opnieuw over hetzelfde tracé vervolgbe
sluiten moeten worden genomen. Bij dit alles geldt 
als randvoorwaarde, dat de rechtszekerheid van in
dividuele belanghebbenden wordt gerespecteerd. 

3 De overheid moet de mogelijkheid scheppen tot 
capaciteitsuitbreiding van onze 'mainports' (lucht
en zeehavens). De hiervoor benodigde investerin
gen moeten waar mogelijk door de particuliere sec
tor worden gefinancierd. De publieke investerin
gen die met de capaciteitsuitbreiding gepaard 
gaan, komen voor rekening van de overheid. 

4 De capaciteit van het netwerk van autowegen is 
met name in de randstad volstrekt onvoldoende. 
Dit leidt tot ernstige congestieproblemen. Deze 
congestie moet worden teruggedrongen door ener
zijds capaciteitsuitbreiding en het ontwikkelen van 
innovatieve alternatieven en anderzijds door een 
afname van de groei van de automobiliteit. 

• 29 
5 Als uitgangspunt geldt dat de burger zich snel 
en veilig moet kunnen verplaatsen. Daarbij staat 
de keuzevrijheid ten aanzien van het te gebruiken 
vervoermiddel voorop. Dit neemt niet weg dat de 
groei van de automobiliteit moet worden beperkt 
door een aantal in samenhang te nemen maatrege
len te weten: 
- variabilisatie van autokosten; 
- het stimuleren van telewerken (de afstand tus-

sen de woonplek en de werkplek wordt daarmee 
gereduceerd); 

- het stimuleren van bedrijfsvervoerplannen; 
- het stimuleren van collectief personenvervoer; 
- het aanleggen van lightrail-voorzieningen; 
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- de verbetering van de voorzieningen voor open
baar vervoer (onder meer door de verbetering 
van de efficiency, de toegankelijkheid en de ser
vice); 

- de aanleg van rijbanen voor specifieke groepen 
en 'pay-lanes' als alternatief voor bestaande 
drukke routes; 

- de toepassing van informatietechnologie ten be
hoeve van verkeersgeleiding; 

- het verbeteren van de aansluiting van verschil
lende vervoersvormen (bevorderen van "keten
mobiliteit"); 

- het stimuleren van werkgevers om werknemers 
in staat te stellen flexibel om te kunnen gaan met 
werktijdsplanning; 

- het door een voorwaardenscheppend beleid sti
muleren van de geleiding van de groei van de be
hoefte aan goederenvervoer naar het spoor en 
de binnenvaart. 

6 In geval variabilisatie van autokosten de vorm 
krijgt van rekeningrijden mag dit vraag-regulerend 
systeem niet verworden tot een verkapte lastenver
zwaring. Dit is het geval indien er geen reëel alter
natief is voor het gebruik van de weg waarvoor 
moet worden betaald. 

7 Een doelmatiger gebruik van de ruimte kan 
worden bevorderd door het realiseren van combi
naties van gebruiksfuncties (landbouw/natuur, wa
terwinning/natuur, natuur/recreatie, natuur/wo
nen). Ook combinaties van infrastructurele projec
ten met woningen of kantoorgebouwen verdienen 
hierbij de aandacht (bijvoorbeeld kantoorgebou
wen gebouwd over een snelweg). 

8 De kwaliteit van de omgeving (waaronder de 
aanwezigheid van groenvoorzieningen, natuur en 
recreatiemogelijkheden) bevordert het woon- en 
werkgenot in steden en in het buitengebied. Hier
mee wordt ook het vestigingsklimaat voor het be
drijfsleven beter. Een gelijkmatiger spreiding van 
economische activiteiten over het gehele land ter 
bevordering van het leefklimaat is dan ook ge
wenst. 

9 Via aanbesteding kan de doelmatigheid van het 
openbaar vervoer worden vergroot. Hierdoor kun
nen besparingen worden gerealiseerd. 

10 Stedelijke vernieuwing, gericht op versterking 
van de stedelijke structuur, het economisch draag
vlak en de stedelijke omgeving, alsmede het bevor
deren van de leefbaarheid in wijken, moeten wor-

457 

den voortgezet. Het grote stedenbeleid speelt hier
in een belangrijke rol. 

11 De sociaal economische dynamiek van het lan
delijk gebied vraagt voortdurend aandacht, met 
name wat betreft het voorzieningenniveau en het 
economisch profiel. 

Volkshuisvesting 

• 30 
12 In de stad en daarbuiten neemt de behoefte 
aan meer passende en kwalitatief hoogwaardige 
woningen snel toe. De oorzaken hiervoor zijn de
mografische ontwikkelingen (vergrijzing, kleinere 
gezinnen) en een verdere toename van de welvaart. 
Hierin kan het beste worden voorzien door meer 
marktwerking. Hoogwaardige woonwijken leveren 
de beste economische en sociale toekomstwaarde. 
Hiervoor is in het overgrote deel van ons land vol
doende ruimte beschikbaar. 

13 De kwaliteit van het wonen in de oude stads
wijken van de grote steden moet sterk worden ver
beterd. Gettovorming moet worden tegengaan 
door de concentratie van burgers zonder werk, 
met een uitkering en zonder adequate scholing te 
beperken. Beperking van gettovorming is mogelijk 
door een volkshuisvestingsbeleid waarbij in wijken 
sociale woningbouw wordt gecombineerd met een 
aanbod van duurdere woningen in de huur- en 
koopsector. 

14 Het behoud van het voorzieningenniveau in 
kleine woonkernen op het platteland maakt het 
noodzakelijk dat ook in deze kernen nieuwbouw 
van woningen in voldoende kwantiteit mogelijk 
blijft. De VVD zet zich daar voor in. 

15 Bij de individuele huursubsidie wordt de band 
tussen wat de bewoner zelf betaalt en de kwaliteit 
van de woning versterkt. 

16 Het eigen woningbezit moet worden gestimu
leerd. De geldende fiscale faciliteiten moeten blij
ven bestaan. 

17 Naast het bevorderen van het eigen woningbe
zit voor de lage inkomensgroepen, blijft het nood
zakelijk dat er voldoende goedkope huurwoningen 
zijn. 

18 De marktwerking op het terrein van de huren 
moet worden hersteld. Hierdoor wordt de door
stroming bevorderd. 

VVD: 30 



19 Huurders van sociale huurwoningen moeten 
worden gestimuleerd hun woning te kopen. Ver
huurders van sociale woningen worden gestimu
leerd om hun bezit te verkopen. 

20 Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Wanneer verhuizen nood
zakelijk wordt, moeten er woningen beschikbaar 
zijn die rekening houden met de wens van ouderen 
om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven 
wonen. Dicht bij voorzieningen, zoals winkels en 
openbaar vervoer. De VVD wil dat gebouwd wordt 
volgens het principe van levensloopbestendig bou
wen. Dit garandeert dat met de behoeften en wen
sen van ouderen rekening wordt gehouden. 

Milieu 

• 31 
21 Zorg voor het milieu is in de eerste plaats een 
kwestie van mentaliteit. Verdere uitbreiding van 
de voorlichting is gewenst om het groeiend milieu
besef sneller te ontwikkelen. 

22 Economische groei kan zeer wel gepaard gaan 
met het verbeteren en bewaren van voldoende mi
lieukwaliteit. Duurzame economische groei ver
schaft ons bovendien de middelen om te investe
ren in preventie, milieuvriendelijke productietech
nieken en om milieuschade te herstellen. 

23 Liberalen zijn voorstander van een marktcon
form milieubeleid. Dat wil zeggen dat producenten 
en consumenten door financiële prikkels worden 
aangemoedigd tot milieuvriendelijk gedrag. Als 
een dergelijk beleid niet effectief is en het gedrag 
van producenten en consumenten ernstige mi
lieuschade veroorzaakt, moet door het stellen van 
wettelijke regels schade worden voorkomen. Strik
te handhaving van deze regels is noodzakelijk. 
Daartoe is een uitbreiding van de milieupolitie on
ontbeerlijk. 

24 Een marktconform milieubeleid moet er voor 
zorgen dat innovaties worden gestimuleerd die lei
den tot gebruik van schonere en zuinigere techno
logie, en tot efficiënter gebruik van infrastructuur. 

25 Een voorbeeld van een marktconform milieu
beleid is de introductie van verhandelbare emissie
rechten. Het gebruik van dit instrument verdient 
nadere overweging en studie. 

26 Voor een succesvol milieubeleid is het nodig 
om: 
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- periodiek de resultaten van het beleid te evalue
ren en zo nodig bij te stellen; 

- te streven naar een grotere spreiding van verant
woordelijkheden over relevante actoren; 

- te letten op de uitvoerbaarheid en handhaafbaar
heid van het beleid; 

- de milieucriminaliteit krachtig aan te pakken. 

27 Ontkoppeling van economische groei en de 
groei van het energiegebruik is noodzakelijk. Een 
overgang dient te worden gerealiseerd naar een 
energievoorziening die beter aansluit op de vereis
ten van een duurzame samenleving en zo een bij
drage levert aan de vermindering van het broei
kaseffect. Ten behoeve van een beperking van de 
emissie van kooldioxide moet een toename van het 
gebruik van veilige kernenergie worden openge
houden. Voorwaarden voor gebruik van kernener
gie zijn een veilige opslag en duurzame verwerking 
van kernafval. Voorts moet worden voortgegaan 
met onderzoek naar en ontwikkeling van duurza
me energiebronnen. In verband met de eindigheid 
van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas et cete
ra, dient energiebesparing centraal te staan bij het 
milieu- en energiebeleid. 

28 Een verhoging van de heffingen op energie 
kan worden toegepast mits: 
- de internationale concurrentiepositie niet wordt 

aangetast; 
- opbrengsten volledig worden teruggesluisd; 
- en grenseffecten worden vermeden. 

29 Bij de aanpak van grensoverschrijdende pro
blemen is de inbreng van grensregio's belangrijk. 
Grensprovincies worden in staat gesteld met zo 
min mogelijk directe tussenkomst van het rijk tot 
grensoverschrijdende afspraken te komen op het 
gebied van milieu, met name het water. 

30 Door middel van overheidsvoorlichting moet 
de bewustwording van de betekenis van milieu
vriendelijk gedrag verder worden gestimuleerd. Ge
dragsverandering is de basis voor duurzame econo
mische ontwikkeling. 

31 Milieubeleid is kostbaar en de 'milieu gulden' 
kan op vele manieren worden ingezet. Van elke in
gezette gulden moet een zo groot mogelijk rende
ment ten behoeve van het milieu worden verkre
gen. Vaak is het rendement hoger bij een besteding 
van de middelen ter bestrijding van milieuvernieti
ging in het buitenland (Oost-Europa). Het gaat 
dan om grensoverschrijdende milieuvervuiling 
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VII 

• 32 
De Informatie- en Communicatietechnologie 
(ICT) vormt een van de uitdagingen voor de ko
mende regeerperiode. Een goed inspelen op de mo
gelijkheden die ICT biedt, kan een scala aan nieu
we ontwikkelingen inleiden. Deze zullen effect heb
ben op ons democratisch bestel, op de effectiviteit 
van ons bedrijfsleven en op het functioneren van 
onze overheid. Deze ontwikkeling wordt positief 
tegemoet getreden zonder de ermee gepaard gaan
de risico's te onderschatten. Juist daarom dient de 
overheid actief betrokken te zijn bij de invoering 
van ICT in onze samenleving. 

1 ICT zal in de komende jaren een steeds grotere 
invloed hebben op het functioneren van onze de
mocratie en dus ook van de overheid. De informa
tievoorziening aan en het raadplegen van de bur
ger zal met behulp van de traditionele middelen, 
maar ook met digitale media plaatsvinden. Hier 
zijn mogelijkheden om de nationale, de provincia
le en de gemeentelijke democratie te verbeteren, 
zonder dat daarbij het principe van de repre
sentatieve democratie wordt losgelaten. Een opti
male toegankelijkheid van deze nieuwe technieken 
moet daarbij gegarandeerd worden, bijvoorbeeld 
via bibliotheken, wijkcentra en scholen. 

2 De beschikbaarheid van een goede ICT infra
structuur is voorwaarde voor een verdere groei 
van de economie. Het gaat daarbij om de beschik
baarheid van netwerken van hoge technische kwali
teit en voldoende capaciteit, en om de ontwikke
ling van de juiste programmatuur en interessante 
toepassingen. Nieuwe werkgelegenheid zal in toe
nemende mate aan ICT zijn gelieerd. 

3 In een geliberaliseerde markteconomie is de tot
standkoming van een adequate infrastructuur pri
mair de verantwoordelijkheid van de marktpartij
en, waartoe overigens ook de overheid (als belang
rijke afnemer en leverancier van diensten) be-
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hoort. De overheid dient de vereiste voorwaarden 
voor de gewenste ontwikkelingen te scheppen. Dit 
heeft gevolgen voor de verschillende aspecten van 
de wetgeving, zoals auteursrecht, privacy, beveili
ging et cetera. Bestaande wetten zoals de wet com
putercriminaliteit en de wet beveiliging persoons
gegevens dienen daarbij te worden aangevuld met 
codificeren de bepalingen op het gebied van onder 
andere telecommunicatie en internet. Gezien de 
grote belangen die aan deze technologieën moeten 
worden toegedicht, zijn maatregelen noodzakelijk 
om deze bepalingen te realiseren. Punt van aan
dacht hierbij is het digitale briefgeheim. De nale
ving in de publieke en private sector dient te wor
den getoetst. 

4 Ten behoeve van de ontwikkeling van ICT moet 
meer aansluiting gezocht worden bij Europese re
gelingen en ontwikkelingen. Daar waar gewenst 
kan de overheid als grote afnemer van ICT bepaal
de ontwikkelingen ondersteunen en stimuleren. 

5 De ontwikkeling van het gebruik van IeT in de 
overheidssector ter vergroting van de kwaliteit 
dient zo integraal mogelijk te worden aangepakt en 
gebaseerd te zijn op een voor de gehele overheid 
geldende beleidsvisie. De VVD bepleit de totstand
koming van een ministeriële commissie, die deze 
beleidsvisie formuleert in samenhang met de ont
wikkelingen in Europa en in het (mondiale) be
drijfsleven. 

6 Het gebruik van informatietechnologie moet 
een onderdeel worden van alle fasen van het onder
wijs. De opleiding en bijscholing van onderwijzend 
personeel dient daarop te worden afgestemd. In sa
menwerking met het bedrijfsleven moet het volgen 
van ICT -studies op hoger en universitair niveau ge
stimuleerd worden. Een en ander in combinatie 
met hoogwaardig onderzoek op ICT -gebied is no
dig opdat Nederland in deze kennisintensieve we
reldmarkt kan blijven concurreren. 
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7 Onder meer ter vermindering van autofiles en 
de verkeersdruk op het milieu, moet het gebruik 
van bedrijfstoepassingen met betrekking tot de in
formatiesnelweg, zoals leren en werken op afstand, 
worden gestimuleerd. 
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VIII 

Onderwijs 

• 33 
Onderwijs is een van de belangrijkste instrumen
ten voor individuele ontplooiing en economische 
en sociaal-culturele vooruitgang. Het is van belang 
dat het onderwijs de burger een optimale toegang 
verschaft tot een met schoolloopbaan die overeen
stemt met de individuele capaciteiten. Naast het ge
zin draagt ook het onderwijs bij tot het aanleren 
van waarden en normen die van belang zijn voor 
het individu om te functioneren als een burger met 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. 
Een belangrijke kerntaak van de overheid betreft 
dan ook het garanderen van het aanbod van kwali
tatiefhoogwaardig onderwijs. Daartoe formuleren 
wij de volgende beleidspunten. 

• 34 
1 Het onderwijs dient beter aan te sluiten op de 
behoeften van de arbeidsmarkt. Dit vergt een gro
ter accent binnen het onderwijs op exacte, techni
sche en economische vakken en talenkennis. 

2 Gezien de snelheid van met name technologi
sche ontwikkelingen raakt kennis snel verouderd. 
Er bestaat dus de noodzaak tot permanente educa
tie (levenslang leren). Dit dient via belastingwetge
ving te worden bevorderd. 

3 Er is in principe geen behoefte aan nieuwe struc
tuurdiscussies in het onderwijs. Het is beter om uit
gaande van de huidige structuur de inspanning te 
richten op kwaliteitsverbetering in het onderwijs. 

4 Bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
moeten zowel de meer als de minder begaafde leer
lingen speciale aandacht krijgen. 

5 In het verleden was het beleid sterk gericht op 
doorstroming in het onderwijs. Kwantiteit ging 
vaak ten koste van kwaliteit. Het streven naar zo-
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veel mogelijk afgestudeerden leidde tot een verla
ging van de prestatie-eisen en niveaus. Die ontwik
keling moet worden omgebogen door introductie 
en verzwaring van selectie bij het begin en aan het 
einde van de studie. 

6 Toepassing van informatietechnologie kan de 
kwaliteit van het onderwijs sterk verbeteren. Inten
sivering van het computergebruik op de scholen 
heeft gevolgen voor de inhoud van het onderwijs 
en voor de aan de leraren te stellen eisen. Aan de 
didactische en inhoudelijke consequenties van 
computergebruik op de scholen moet meer aan
dacht worden gegeven. 

7 In een kennissamenleving (Nederland 'brain
port') ligt het voor de hand dat de functie van le
raar hoog maatschappelijk aanzien heeft. Dat is op 
dit moment niet het geval. Eerder is sprake van een 
afnemende maatschappelijke waardering. Om deze 
ontwikkeling om te buigen zijn er inspanningen 
nodig om de kwaliteit van de onderwijsgevenden 
te verbeteren en om vervolgens de arbeidsvoor
waarden daaraan aan te passen. Meer kwaliteit kan 
worden aangetrokken door een perspectief op 
betere arbeidsvoorwaarden. Differentiatie in de 
salariëring en de rechtspositie van leraren is gebo
den. Bijzondere aandacht is vereist voor leerkrach
ten die in moeilijke omstandigheden moeten wer
ken (bijvoorbeeld in achterstandswijken). 

8 Mede gelet op de functie van Nederland als han
delsnatie en distributieland moet de kennis van en 
het inzicht in vreemde talen en culturen met 
kracht worden gestimuleerd. 

9 Het streven naar een grotere bestuurlijke, in
houdelijke autonomie van scholen moet worden 
ondersteund. Wel dienen er dan door de overheid 
heldere eisen aan de deugdelijkheid te worden ge
steld. 
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10 In het onderwijs moet sprake zijn van een toe
reikende leerlingzorg. Deze zorg betreft niet alleen 
de leermotivatie en leerprestatie, maar ook verant
woord maatschappelijk gedrag, veiligheid en ge
zondheid. 

Primair Onderwijs 

• 35 
11 Het accent in het primair onderwijs moet lig
gen op de instrumentele vaardigheden zoals lezen, 
rekenen en schrijven. Dit in een goede verhouding 
tot de wereldoriënterende vakken, (geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuuronderwijs), de muzisch
expressieve vakken en de lichamelijke opvoeding. 
Gewaakt moet worden voor overladenheid van het 
onderwijs- programma door de aandacht voor tal 
van maatschappelijke actualiteiten en problemen. 

12 De integratie van delen van het speciaal onder
wijs met het reguliere basisonderwijs vereist een 
voortdurende oplettendheid. De school en de leer
krachten moeten in staat worden gesteld te vol
doen aan de eisen die voortvloeien uit het omgaan 
met de hier relevante verschillen tussen leerlingen. 

13 De groepsgrootte in met name de onderbouw 
van het basisonderwijs moet verder worden ver
kleind, teneinde leerlingen meer ontwikkelingskan
sen te bieden. 

14 In het basisonderwijs moeten duidelijke gedif
ferentieerde eindtermen worden geformuleerd die 
zijn afgestemd op de ingangsniveaus bij het voort
gezet onderwijs. Er dienen afspraken gemaakt te 
worden tussen scholen voor primair en secundair 
onderwijs over de normering van de eindtermen. 
De onderwijsinspectie houdt hierop toezicht. 

Voortgezet onderwijs 

• 36 
15 Bij de omvorming van de bovenbouw (havo
vwo) tot de "Tweede Fase" gaat het vooral om de 
verdere verbetering van de kwaliteit van het onder
wijs, een goede aansluiting op het hoger onderwijs 
en de aanpassing van het onderwijs aan nieuwe ei
sen uit de samenleving. Kennis, inzicht en vaardig
heden dienen via een flexibele aanpak (met doceer
lessen, groepswerk en zelfstandig leren) overge
bracht en ontwikkeld te worden. Tijdens de om
schakeling van de huidige bovenbouw naar de 
nieuwe Tweede Fase, moet veel zorg worden be
steed aan goede begeleiding van de leerlingen. 
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16 Er is geen reden om het bestaansrecht van het 
zelfstandig gymnasium ter discussie te stellen. 
Hoogbegaafden dienen in het onderwijs extra aan
dacht te krijgen. 

Voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs 

• 37 
17 In het onderwijsbeleid dient een heroriëntatie 
plaats te vinden op het vbo/mbo gezien het grote 
economische belang van met name het MKB en de 
behoeften van de arbeidsmarkt. Het beroepsonder
wijs dient een praktische variant te krijgen binnen 
het bestaande vbo om zo het "drop-out"effect te 
verminderen. Het mbo maakt een voortdurende 
innovatie door. Het mbo, leerlingwezen en volwas
seneneducatie worden onderling afgestemd en toe
gespitst op de leerling en de wensen van het be
drijfsleven. Om redenen van efficiency en helder
heid voor het regionale bedrijfsleven dient de scho
lingsinfrastructuur van de arbeidsvoorziening 
geïntegreerd te worden in het regulieren onder
wijs. De gedifferentieerde instroom van leerlingen 
heeft als doel om onderwijs op maat te verzorgen 
om zo het bedrijfsleven te voorzien van goed ge
schoolde mensen. Scholen zullen hiertoe moeten 
bijdragen door middel van begeleiding, nieuwe 
leermiddelen en de versterking van het beroepsge
deelte in het onderwijs. Met name in het technisch 
onderwijs en op het terrein van informatie en com
municatie technologie. 

Hoger onderwijs 

• 38 
18 Het hbo en het wo dienen behouden te blijven 
als onafhankelijke vormen van hoger onderwijs 
met een duidelijk eigen karakter. Bij het gebruik 
van de noodzakelijke voorzieningen moet wel zo
veel mogelijk tussen hbo en wo worden samenge
werkt. 

19 Terwijl op de universiteiten het onderzoek pri
mair een grensverleggend karakter dient te hebben 
(fundamenteel onderzoek) heeft in het hoger be
roepsonderwijs het toegepaste onderzoek een func
tie ten behoeve van het onderwijs 

20 Gaandeweg heeft de financiering van het on
derzoek op universiteiten via de zogenoemde der
de geldstroom een te groot gewicht gekregen. Hier
door is het aandeel van het toegepaste onderzoek 
op universiteiten buiten proporties geraakt. Meer 
middelen dienen ter beschikking te komen via de 
eerste en de tweede geldstroom. 
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21 Ten aanzien van de lerarenopleidingen (Pabo 
en NLO) zullen krachtige vernieuwingsimpulsen 
worden gegeven, mede met het oog op de verster
king van de aantrekkingskracht van het beroep, ge
let op de behoefte aan voldoende leraren. 

22 Een al te grote reguleringsbehoefte bij de over
heid ten aanzien van het wetenschappelijk onder
zoek kan het proces van kennisproductie ontoelaat
baar verstoren. Terughoudendheid is hier dus ge
wenst. Wetenschappelijk onderzoek voltrekt zich 
in een creatief proces dat niet gehinderd moet wor
den door het hanteren van criteria gericht op het 
directe maatschappelijk belang op korte termijn. 

23 Gaandeweg zijn er op de universiteiten steeds 
meer afstudeerrichtingen ontstaan die beter passen 
in het hbo. In het wo dient het weer primair te 
gaan om analytisch denken, kennismaking met de 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek en om 
het aanleren van vaardigheden om zelfstandig on
derzoek te doen. In het hbo daarentegen moet de 
beroepsmatige inrichting worden versterkt. 

Studiefinanciering 

• 39 
Andere onderwijsvormen, differentiatie, interna
tionalisering en combinaties van studeren en wer
ken leiden tot nieuwe ontwikkelingen in het hoger 
onderwijs. De vele herzieningen die hebben gere
sulteerd in het huidige stelsel van studiefinancie
ring vormen een belemmering voor de flexibiliteit 
en vernieuwingen binnen dat hoger onderwijs. Zij 
komen niet tegemoet aan de grote verschillen tus
sen studenten en de uiteenlopende wensen van de 
arbeidsmarkt. 
In de komende kabinetsperiode moet het stelsel zo
danig worden aangepast dat er sprake zal zijn van 
een stabiel systeem dat instellingen en studenten 
niet in een allesbepalend keurslijf dwingt. 

24 Het stelsel van studiefinanciering moet de ont
wikkelingen in het hoger onderwijs niet afremmen 
maar faciliteren. Handhaving van het huidige leen
stelsel in verband met ouder-onafhankelijkheid en 
toegankelijkheid voor een ieder die daartoe de ca
paciteiten heeft, zijn daarbij uitgangspunten. 

25 Het stelsel van studiefinanciering zal ten min
ste aan de volgende criteria moeten voldoen: 
- handhaving van de basisbeurs; 
- afschaffing van de OV -jaarkaart en toevoeging 

van het vrijkomende bedrag aan de basisbeurs; 
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- opleidingsspecifieke studiefinanciering waarbij 
het leeftijdscriterium vervalt; 

- geen verhoging van de prestatienorm voor de 
propedeuse; 

- handhaving van het ouderonafhankelijke huidi
ge leenstelsel; 

- meer mogelijkheden tot afspraken tussen stu
dent en instelling over de inrichting en duur van 
de studie; 

- jaargangsgewijze invoering van nieuwe maatre
gelen. 

Loting 

• 40 
Het huidige systeem van gewogen loting voldoet 
niet. Het houdt in onvoldoende mate rekening met 
de persoonlijke inzet van de student. Toekomstige 
studenten moeten de mogelijkheid krijgen het lot 
meer in eigen hand te nemen. Daarom moeten de 
relevante eindexamencijfers bij de toewijzing in ge
val van een beperkt aantal studieplaatsen een be
langrijke rol spelen. Het gemiddelde eindexamen
cijfer dat directe toegang tot de studie garandeert 
moet daarbij op een bereikbare hoogte gesteld wor
den. Goede cijfers moeten worden gestimuleerd en 
beloond . 

Cultuur 

• 41 
26 Het ontwikkelen van cultuurbesef en het be
vorderen van actieve en passieve deelname aan cul
tuur in haar vele uitingsvormen is van het grootste 
belang voor de ontplooiing van het individu en 
voor de samenleving als geheel. Kennisnemen van 
ons cultureel erfgoed versterkt de sociale cohesie. 
De geschiedenis van Nederland is zichtbaar in ge
bouwen, geschriften en afbeeldingen. Deze culture
le erfenis, die deel uitmaakt van onze nationale 
identiteit, moet worden overgedragen van genera
tie op generatie Hier ligt een duidelijke taak met 
name voor het onderwijs, bijvoorbeeld via de vak
ken geschiedenis en aardrijkskunde. 

27 Ons cultureel erfgoed en de verdere ontwikke
ling van onze cultuur geven Nederland een eigen 
gezicht in Europa en de rest van de wereld. De 
overheid moet de voorwaarden scheppen voor be
houd van het erfgoed, waartoe ook het bodemar
chiefbehoort en moet nieuwe kwalitatief hoog
staande cultuur-uitingen stimuleren. Hiervoor is 
een verhoging van het cultuurbudget nodig. Voor 
monumenten en archeologisch onderzoek is een 
financiële impuls nodig, die vanwege het bredere 
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dan alleen culturele belang buiten het cultuurbud
get moeten worden gehouden. De huidige rigide 
afschotting tussen de monumentencategorieën 
dient te worden heroverwogen. 

28 Voor de import en export van archeologisch 
bodemmateriaal moet een vergunningenstelsel 
worden ingevoerd. 

29 Kwaliteit is een belangrijk criterium in het 
kunstbeleid. Een toetsing van kunst aan dit criteri
um vindt plaats door externe deskundigen en niet 
door de overheid. Inhoudelijke keuzes moeten 
worden gemaakt teneinde versnippering te voorko
men. 

30 Cultuuraspecten verdienen een grotere aan
dacht van de verschillende ministeries. 

31 Meer aandacht voor de ontwikkeling en het ge
bruik van de Nederlandse taal, cultuurdrager bij 
uitstek, is gewenst. De samenwerking, tussen Ne
derland, Vlaanderen en andere gebieden waar Ne
derlands wordt gesproken, op het gebied van taal 
en cultuur moet verder worden uitgebouwd onder 
andere door ruimhartige uitvoering van het cultu
reel verdrag dat in 1995 met Vlaanderen is geslo
ten. Hierbij kan gedacht worden aan een gezamen
lijk Nederlands-Vlaams informatiecentrum in het 
hart van Europa, lees Brussel. 

Sport 

• 42 
Ruim 4,5 miljoen Nederlanders sporten in georga
niseerd verband via 30.000 sportverenigingen. In 
de sportwereld zijn vele honderdduizenden men
sen actief als vrijwilliger. Sportbeoefening is daar
mee niet alleen in sportief opzicht belangrijk. Deze 
getallen geven aan dat sport een belangrijk deel is 
van het maatschappelijk leven. 
Grote waarde heeft de sport als samenbindende 
factor in de maatschappij. Sportbeoefening heeft 
een positieve invloed op de gezondheid. Om de 
sportbeoefening verder te bevorderen wordt het 
volgende bepleit. 

32 Ter versterking van de kwaliteit van de sport
beoefening op lokaal niveau dient een extra bijdra
ge (40 miljoen) beschikbaar te komen. Hiermee 
kan een belangrijke impuls worden gegeven aan 
een vernieuwing van de sportondersteuningsmoge
lijkheden door zowel gemeenten als de onderschei
dende sportbonden. Dat gebeurt door beperkte 
professionalisering en ondersteuning van vrijwillig 
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kader, sportverenigingen, buurtsport, sportscho
len en andere sportinitiatieven. Uitgangspunt 
hierbij is dat een kwalitatief sterk georganiseerde 
sportinfrastructuur een bijdrage levert aan de 
maatschappelijk nuttige effecten van de sport. 

33 Zowel de centrale overheid als de overige over
heden dienen - vanuit dezelfde maatschappelijke 
overwegingen, ieder op het eigen niveau - een aan
zienlijk grotere samenhang te brengen tussen hun 
sportbeleid en het beleid op overige terreinen. Ook 
verticaal dient het beleid beter te worden afge
stemd. 

34 Sport dient in het voortgezet en hoger onder
wijs opgewaardeerd te worden. In het primair on
derwijs moeten er weer leerkrachten voor lichame
lijke opvoeding worden aangesteld. 

35 De overheid dient meer aandacht te hebben 
voor landelijke maatregelen die de sport op lokaal 
niveau bevorderen. 

Media 

• 43 
36 De overheid heeft een taak als het gaat om het 
garanderen van een pluriform informatie-aanbod. 

37 Vergaande en grensoverschrijdende concentra
ties in de mediawereld bedreigen de pluriformiteit 
van het aanbod. Een actief mededingingsbeleid is 
daarom nodig. Voorkomen moet worden dat het 
informatie-aanbod op termijn wordt gedomineerd 
door een gering aantal mediaconcerns. Europese 
regelgeving is hier nodig. 

38 Naast de commercieel geëxploiteerde netten 
moet er een publieke omroep zijn. De publieke om
roep dient zorg te dragen voor een pluriform aan
bod van programma's van voldoende kwaliteit. De 
overheidsbemoeienis met het omroepbestel dient 
beperkt te blijven tot het stimuleren van de tot
standkoming van één krachtige publieke omroep. 
Het gaat niet aan een Nederlands omroepreservaat 
in stand te houden, dat door de nationale overheid 
tegen invloeden van buitenaf moet worden be
schermd. Op de publieke zender (één kanaal) mag 
geen reclame worden uitgezonden. De publieke 
omroep dient zich te onthouden van concurrentie 
met de commerciële omroepen. De beperking is 
verantwoord omdat het aantal regionale zenders 
sterk wordt uitgebreid. 
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IX Onze wereld 

• 44 
In het buitenlands beleid moet de overheid niet al
leen opkomen voor het nationaal belang en de poli
tiek en een effectief beleid voor ontwikkelingssa
menwerking voeren. Ons nationale belang bestaat 
in het verschaffen van veiligheid aan de burgers en 
verdediging van ons grondgebied, de bescherming 
van de fundamentele waarden van de samenleving 
en het bevorderen van de economische belangen 
van het land. 

Vrede en internationale veiligheid 

• 45 
I Bij het veiligheidsbeleid blijft de NAVO de 
hoeksteen van de buitenlandse politiek. In dit be
leid dient de band met de Verenigde Staten stevig 
verankerd te blijven. Ook organisaties als de VN, 
de WEU en de OVSE leveren een bijdrage aan het 
realiseren van de doeleinden van het veiligheidsbe
leid. 

2 Naast de bescherming van het gebied van het 
Koninkrijk en van dat van onze NA VO-bondgeno
ten heeft de krijgsmacht een taak bij de uitvoering 
van rampenbestrijding en crisisbeheersingsopera
ties (vrede-bewarende en vrede-afdwingende activi
teiten) in internationaal samenwerkingsverband. 
Deelname aan acties van internationale organisa
ties moet alleen plaatsvinden bij voldoende duide
lijkheid over de doelstellingen, de verantwoorde
lijkheden en over de toereikendheid van hef ver
strekte mandaat en de in te zetten middelen. 

3 Toetreding van nieuwe landen tot de NAVO is 
alleen mogelijk indien de stabiliteit van het bond
genootschap en die in Midden-en Oost Europa 
hierdoor niet wordt aangetast. Nederland moet 
een actieve rol blijven spelen bij de totstandko
ming van een nieuw strategisch concept voor de 
NAVO en bij het Partnership for Peace Program 
(PPP). 
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Europese Integratie 

• 46 
4 Het Europese integratieproces levert een belang
rijke bijdrage aan duurzame politieke en economi
sche stabiliteit in Europa. Het is derhalve van het 
grootste belang het draagvlak, nodig voor verre
gaande integratie, te behouden. Voorlichting en 
discussie over het hoe en waarom van de integratie 
zijn daarbij onontbeerlijk. 

5 Nederland profiteert van het binnen het kader 
van de EU afbreken van handelsbelemmeringen en 
van de gezamenlijke Europese aanpak van grens
overschrijdende problemen. 

6 Een verdere voltooiing van de interne markt is 
van vitaal belang voor werkgelegenheid en wel
vaart. Met het oog hierop is een goede start van de 
EMU gewenst. Dit betekent dat slechts die landen 
mogen deelnemen aan de monetaire unie die vol
doen aan de duurzame convergentiecriteria zoals 
geformuleerd in het verdrag van Maastricht. 
Voorts moet na de start van de EMU strikt worden 
vastgehouden aan het overeengekomen stabiliteit
pact. 

7 In de opvatting van de VVD dienen werkgele
genheidsbeleid, anders dan het beleid gericht op de 
voltooiing van de interne markt, en het sociaal be
leid overwegend nationaal beleid te blijven. In het 
algemeen blijven overheidstaken onderdeel van na
tionaal beleid indien er geen noodzaak bestaat de 
taken over te hevelen naar het Europees niveau. 

8 Op een aantal terreinen is het gewenst om in de 
EU over te gaan tot meerderheidsbesluitvorming 
onder de conditie dat het Europees parlement de 
bevoegdheid krijgt om op democratische wijze con
trole uit te kunnen oefenen. Het gaat daarbij met 
name om de besluitvorming op het terrein van Bin
nenlandse Zaken en Justitie. Bedoeld wordt asielbe-
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leid, immigratiebeleid en controle aan de buiten
grenzen van de EU. De samenwerking binnen de 
EU ter bestrijding van internationale criminaliteit 
moet worden versterkt. 

9 Slechts landen met een stabiele democratie en 
een rechtsstaat en die de rechten van de mens res
pecteren, kunnen toetreden tot de EU. Voorts moe
ten zij de verplichtingen van het lidmaatschap kun
nen aanvaarden. Uitbreiding van de EU vergt nog 
de nodige institutionele hervormingen. 

10 De WD is voorstander van de invoering van 
een algemene netto-begrenzer. Hiermee wordt be
doeld een systeem om het verschil tussen de af
drachten van een lidstaat aan de EU- begroting en 
de EU-uitgaven die direct aan die lidstaat toegere
kend kunnen worden, te begrenzen. Deze begren
zer dient gerelateerd te zijn aan het inkomen per 
hoofd van de bevolking. Bij overschrijding van de 
grens in een bepaald jaar worden in het volgend 
jaar de afdrachten verminderd. 

11 Het subsidiariteitsbeginsel (het beginsel dat 
het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger moet 
worden uitgevoerd) moet als toetssteen dienen bij 
iedere voorgenomen bevoegdheidsoverdracht aan 
de gemeenschap. De bevoegdheid komt slechts aan 
de Unie toe, als deze niet beter op (sub-)nationaal 
niveau kan worden uitgeoefend. 

12 Bij het verdere verloop van de Europese inte
gratie moet rekening worden gehouden met natio
nale gevoelens en belangen. Veronachtzaming hier
van door daar te europeaniseren waar de burgers 
dit niet wensen of waar dat niet noodzakelijk is, 
kan een afkeer van het integratieproces opwekken. 

13 Met meer ernst en effectiviteit dan tot nog toe, 
moet ten strijde worden getrokken tegen het slor
dig en frauduleus omspringen met Europese gel
den. 

Ontwikkelingssamenwerking 

• 47 
14 Ontwikkelingslanden zijn gebaat bij een over
heidsbeleid dat zich kenmerkt door een marktge
richte benadering. Ontwikkelingssamenwerking 
moet dan ook de oriëntatie op de markt stimuleren 
(vrije prijsvorming, particulier initiatief, doorbre
king van overheidsmonopolies, et cetera). 

15 Ontwikkelingssamenwerking moet gericht zijn 
op het scheppen van gunstige voorwaarden voor 
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ontwikkeling. Dit zijn: een democratische rechtsor
de, gedegen onderwijs, goede infrastructuur, sta
biele monetaire verhoudingen, verantwoord ge
bruik van natuurlijke hulpbronnen, bestrijding 
van corruptie en bureaucratisering. 

16 De WD wenst een uitgavenniveau voor inter
nationale samenwerking conform de internationa
le norm hiervoor (0,7 % van het bruto binnen
lands product) te realiseren. Die norm dient zuiver 
gehouden te worden en niet - zoals in het verleden 
wel gebeurde - vervuild te worden door allerlei uit
gaven aan Ontwikkelingssamenwerking toe te de
len die daar volgens internationale maatstaven niet 
toe behoren. 

17 Ontwikkelingssamenwerking moet niet plaats 
vinden met landen waarvan regeringen de mensen
rechten voortdurend en ernstig schenden en die 
een agressieve houding ten aanzien van buurlan
den aannemen, sprake is van een voortdurende 
en/of flagrante schending van de mensenrechten of 
die een aperte agressie tentoonspreiden. 

18 De mede-financieringsorganisaties (MFO's) 
leggen verantwoording af over de besteding van de 
door hen ontvangen publieke middelen. De WD 
bepleit verdergaande samenwerking tussen de 
MFO's en verwacht dat er op termijn slechts twee 
zullen bestaan. 

Antillen en Aruba 

• 48 
19 De financiële relatie van Nederland met de Ne
derlandse Antillen en Aruba dient ter verzelfstandi
ging van de economie onder de voorwaarde van 
een goede financiële huishouding van de Antillen 
en Aruba. 

Mensenrechten 

• 49 
20 Bemoeienissen met de interne politiek van an
dere landen kunnen hun oorzaak vinden in de ern
stige en voortdurende schending van mensenrech
ten. Met het oog op een positief effect van de in
menging is voorzichtigheid geboden. Inmenging 
door een groep van staten 
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• 
De kern van het CD programma is samengevat 
in onderstaand 10 punten program. 

Ons 10 punten programma: 

1. Grote Nederlandse gezinnen 
2. Benzine F 1.50 per liter 
3. Bescherming buurtwinkels 
4. Gasprijzen gelijk aan exportprijs 
5. Sterk verhogen A.O.W. 
6. Invoeren doodstraf 
7. Verbeteren rioleringen 
8. Vuurwapens legaal onder de toonbank 
9. Remigratie minderheden uit ontwikkelingshulp 
10. Stop vreemdelingen stroom 

• 2 
Het programma van de politieke partij Centrumde
mocraten gaat uit van de onverbrekelijke eenheid 
en saamhorigheid van de Nederlandse samenle
ving. Het is gebaseerd op de gemeenschappelijke 
geschiedenis en de daaruit gevormde cultuur. 

PREAMBULE 

De partij stelt zich ten doel het algemeen welzijn 
van de Nederlandse samenleving te bevorderen op 
de grondslag van de normen en waarden zoals die 
zich in de loop van de Europese geschiedenis onder 
invloed van het christendom en het humanisme 
hebben ontwikkeld. 

Deze normen en waarden liggen ten grondslag aan 
de centrumdemocratische ideologie, op welke het 
partijprogram gebaseerd is. 

De kern van deze ideologie omvat enerzijds het stre
ven naar behoud en ontwikkeling van de Neder
landse staatkundige en culturele identiteit, en an
derzijds het bevorderen van de nationale saamho
righeid in ons land, door te trachten ongewenste 
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Trouw aan rood 
wit blauw! 

tegenstellingen tussen onderscheidene geledingen 
van de Nederlandse samenleving te doen voorko
men, dan wel deze tegenstellingen in harmonie tot 
oplossing te (doen) brengen, waarbij wordt uitge
gaan van de volstrekte gelijkwaardigheid van die 
maatschappelijke geledingen. 
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• 3 De Centrumdemocraten gaan bij hun programma 
uit van de Nederlandse samenleving in haar huidi
ge situatie. Dit programma geeft aan welk beleid de 
regering moet voeren om, naar de idee van de CD, 
te komen tot de samenleving die de partij voor
staat. Daarin staat centraal dat niet-Nederlandse 
invloeden worden terug gedrongen. De partij be
seft dat op sommige punten de voorgestelde wijzi
gingen van het beleid vergaand zijn. De oorzaak 
daarvan ligt sinds het begin van de jaren zeventig 
in het lang voortdurend falend regeringsbeleid, ge
dragen door de grote partijen. Géén van hen uitge
zonderd. Alle hebben zij aan de regeringscoalitie 
deelgenomen. 

Het zijn natuurlijk niet alleen zeer ingrijpende wij
zigingen, die de partij wil aanbrengen in het rege
ringsbeleid. Ook minder ingrijpende beleidsom
buigingen moeten worden doorgevoerd om de 
sterk ontwrichte maatschappelijke situatie te verbe
teren. Een aantal van die ombuigingen zijn in dit 
programma reeds aangegeven. Enkele andere kun
nen in een later stadium voorgesteld en ingevoerd 
worden. 

Waar het program geen aan wijzigingen geeft, kan 
het huidige beleid worden voortgezet. Het spreekt 
voor zich dat de aspecten van het beleid, welke niet 
voor veranderingen in aanmerking komen, in dit 
programma niet zijn opgesomd. Wat evenwel de 
ingrijpende veranderingen voor het regeringsbe
leid betreft staan de beleidsvoornemens in het pro
gramma. Met deze benadering komt de partij ge
heel tegemoet aan de betekenis van de afkorting 
van haar naam, met name CD, zoals deze in de mo
derne computer-wereld voor de software wordt ge
bruikt, en hier is toegespitst op de politiek: 
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Uitgangspunten 

CHANGE DIRECTORY 

De verandering van het beleid zal letterlijk worden 
toegespitst op het stoppen van het Anti-Nederlan
der Beleid. 
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POLITIEK PROGRAMMA 

I STAATSBESTEL 

• 4 
l. 
De partij staat een bindend referendum voor. 
Daarvoor kan voor vraagstukken, die van essenti
eel belang zijn voor de samenleving, de wil van de 
meerderheid van de samenleving worden gevolgd. 
Het referendum kan slechts worden afgewezen bij 
een meerderheid van twee derde in gezamenlijke 
vergadering van de Eerste en Tweede Kamer der 
Staten Generaal. Het referendum moet bij wijzi
ging van de Grondwet worden ingevoerd. 

2. 
a. De zetels in de Staten Generaal worden in aan
tal verminderd. De Tweede Kamer gaat 100 zetels 
tellen, de Eerste Kamer 50. Beide Kamers krijgen 
een Voorzitter, die geen lid is van de S.G. De Voor
zitter moet partijloos zijn. De Voorzitters worden 
voorgedragen en benoemd en ontslagen door de 
Verenigde Vergadering der Staten Generaal. De 
ambtstermijn der Voorzitters is twaalf jaar. Mocht 
de Verenigde Vergadering binnen twee maanden 
na een vacature niet tot de keuze van een Voorzit
ter zijn gekomen, wordt deze binnen 7 dagen door 
het Staatshoofd benoemd. Het Staatshoofd beëdigt 
de Voorzitters van de beide Kamers. 
b. Naast en onder de Voorzitters worden tegelij
kertijd voor elk der Kamers een eerste en tweede 
ondervoorzitter benoemd. In geval van ontstente
nis van de Voorzitter neemt de eerste ondervoor
zitter zijn plaats over tot de benoeming van de 
nieuwe Voorzitter heeft plaats gevonden. 
e. De oude vergaderzaal der Tweede Kamer wordt 
hersteld en als 's lands vergaderzaal in gebruik ge
nomen. 
d. Het aantal Ministeries wordt terug gebracht 
naar tien. 

3. 
a. Het bestaan van politieke partijen en de daar
uit gevormde fracties in het parlement wordt ver
meld in de grondwet. De kieswet regelt de rechten 
van de partijen. In de kieswet wordt eveneens vast
gelegd dat vertegenwoordigers in de openbare li
chamen partij-gebonden zijn. Leden die een partij 
verlaten dienen de zetel op te geven. 
b. De lijsttrekkers van de politieke partijen, welke 
hebben deelgenomen aan de samenstellende ver
kiezingen der Tweede kamer, zijn de enige kandi
daten voor het Minister-presidentschap. Bij hun 
ontstentenis, of, het om welke reden dan ook verla-
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ten van de politiek, is de eerstkomende op de lijst 
hun opvolger. 

4. 
Opheffen van de onschendbaarheid van leden der 
Staten Generaal. 

5. 
Bewindslieden en ambtenaren zijn persoonlijk aan
sprakelijk in geval van wanbeheer, als dat hen per
soonlijk kan worden aangerekend. 

6. 
Rijksbegrotingen mogen geen open eind regelin
gen bevatten. 

7. 
Overheidsbetrekkingen staan slechts open voor 
mensen, die het Nederlanderschap in derde genera
tie bezitten. 

8. 
Voor het verkrijgen van het Nederlanderschap 
wordt een Staatsexamen afgelegd. Het examen 
toetst de elementen van algemene ontwikkeling, 
staatsinrichting, en beheersing van de Nederlandse 
taal in woord en geschrift. 

9. 
Het bezit van meerdere nationaliteiten is niet toe
gestaan. 

10. 
Voor iedere stemgerechtigde Nederlander geldt 
een opkomstplicht bij verkiezingen en referenda. 

1l. 
Artikel I van de grondwet wordt gewijzigd. 

11 GRONDGEBIED 

• 5 
l. 
De soevereiniteit van de Nederlandse Staat wordt 
gewaarborgd in de Grondwet. Overdracht van na
tionale bevoegdheden kan niet plaats vinden dan 
na een gekwalificeerd volksreferendum en goed
keuring door ten minste twee derde meerderheid 
van de beide kamers der S.G. 

2. 
Personen wie niet over bescheiden inzake persona
lia e.d. beschikken, wordt de toegang tot het land 
voorshands geweigerd. Controle vindt direct ach-
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ter de grens plaats, zoals in het verdrag van Schen
gen is geregeld. 

3. 
De Koninklijke Marechaussee wordt in mankracht 
vergroot. Salaris aangepast aan het karakter van eli
tecorps. Voor de grenscontrole en andere taken 
worden verdergaande bevoegdheden verschaft. 

4. 
Vestigingseisen voor Nederland en de Koninkrijks
delen moeten gelijk zijn. 

IIICULTUUR 

• 6 
1. 
Het regeringsbeleid geeft voorrang aan de ontplooi
ing van de Nederlandse cultuur. De cultuur wordt 
geïntegreerd in het onderwijs. 

2. 
a. De invloed van vreemde cultuurelementen, dan 
wel het overbrengen van gehele culturen, wordt te
rug gedrongen. Subsidies voor het ontwikkelen van 
vreemde culturen in ons land worden afgeschaft, de 
instituten ontbonden. De stimulering van de eigen 
Nederlandse cultuur wordt met klem door de over
heid bevorderd, al het andere remt de overheid 
waar mogelijk af. Vreemdelingen en minderheden 
passen zich aan de Nederlandse gewoonten en ge
bruiken aan of verdwijnen over de landsgrenzen. 
b. Er wordt een overkoepelende cultuur gevormd 
door amalgatie van diverse cultuurelementen. 
Voorwaarde voor deze amalgatie is dat door min
derheden ingebrachte cultuurelementen niet strij
dig zijn met wezenlijke elementen uit de Neder
landse cultuur. Zo is de scheiding tussen kerk en 
Staat een element dat niet aan wijziging of vervan
ging toe is. 

3. 
De regering heeft met haar onoverwogen beleid 
veel Nederlandse jongeren in hun jeugd voor onver
antwoorde keuzes met betrekking tot de levenspart
ner geplaatst. Dat heeft geleid tot multi-culturele 
huwelijken. De regering draagt de volle verantwoor
delijkheid voor de gevolgen en verleent alle mogelij
ke faciliteiten om, op wens van één der partners, de 
huwelijken te beëindigen en de niet Nederlandse 
partner, bij verzoek, zo snel mogelijk naar het land 
van herkomst te laten remigreren. 

4. 
Het omroepbestel wordt verdeeld in een publieke 
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zender en een gecommercialiseerd stelsel. De pu
blieke zender, NOS, geeft objectieve voorlichting 
en achtergrond informatie. De commerciële zen
ders zijn vrij inzake indeling van hun zendtijd, be
houdens de beperkingen die de wet stelt. 

5. 
Het uitzenden van harde pornografische program
ma's op de Nederlandse televisiestations is verbo
den. De overheid stelt beperkingen van geweld op 
TV. Het niet houden aan de voorschriften kan van 
overheidswege de zendmachtiging worden inge
trokken. 

6. 
a. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. 
De regering dient een gezinsbeschermend beleid te 
voeren. Het stichten van gezinnen dient bevorderd 
te worden door verhoging van de belastingvrije 
voet voor belastingplichtigen die een gezin onder
houden. De CD is voor grote Nederlandse gezin
nen om evenwichtige demografische ontwikkelin
gen te bevorderen. 
b. De ouderlijke macht wordt hersteld. Handha
ving van wettelijke bepalingen is een taak van de 
politie. Subsidies, verstrekt aan instellingen voor 
het controleren van gedrag van ouders en hun kin
deren worden afgeschaft. De regels ter voorkoming 
van seksuele intimidaties worden afgeschaft omdat 
zij de menselijke verhoudingen meer ontregelen 
dan regelen. 
c. De echtscheidingsprocedure zal bij het hebben 
van minderjarige kinderen verzwaard worden. 

7. 
Een huwelijk kan niet in de eerste 2 jaren worden 
beëindigd. 

IV ECONOMIE 

• 7 
1. 
Het gemengde economische systeem, dat Neder
land heeft gekenmerkt moet hersteld worden. De 
geforceerde privatisering van overheidsinstellin
gen wordt waar mogelijk ongedaan gemaakt. 

2. 
Er moet een strikte scheiding komen en blijven tus
sen de economische en politieke machthebbers. 
Evenals in de overheidsorganen sprake is van on
verenigbaarheid van functies, zo moet deze onvere
nigbaarheid eveneens van toepassing zijn tussen 
ambtsdragers en directies van het bedrijfsleven. 
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3. 
In de dienstensector wordt het kleinschalige be
drijfsleven bevorderd. Dat moet onder andere ge
schieden door wettelijke eisen te herstellen voor on
dernemers, zoals die reeds van kracht waren. Het 
terzijde schuiven van deze eisen ten aanzien van et
nische ondernemers is discriminatie van en con
currentievervalsing voor de overige ondernemers. 

4. 
Subsidies voor individuele ondernemers ofbedrij
ven is niet toegestaan. De subsidies worden slechts 
per bedrijfstak toegewezen als daar een noodzaak 
toe blijkt. 

5. 
Het verstrekken van overheidssteun kan in bijzon
dere gevallen slechts geschieden onder strikte voor
waarden. De overheid krijgt voor de steun prefe
rente aandelen. Er wordt een regeringscommissaris 
benoemd, met grote bevoegdheden en faciliteiten, 
die een effectieve controle van de gelden mogelijk 
maakt . 

6. 
De subsidie- en voorkeursregeling voor de etnische 
ondernemers wordt ongedaan gemaakt. Bestaande 
ondernemingen zijn voor de belastingdienst gelijk. 

7. 
Gebruik van Nederlandse producten en diensten 
worden door de eigen overheid bevorderd. De 
overheid zelf neemt voor de uitvoering van haar ei
gen taak deze regel serieus en maakt derhalve van 
deze producten en diensten bij voorkeur en voor
rang gebruik. 

8. 
Ondernemers voeren een evenwichtig personeels
beleid. Positieve discriminatie van werknemers, uit 
welke hoofde dan ook, is niet toegestaan. Eveneens 
wordt het verboden nagenoeg alleen minderjari
gen in dienst te nemen. 

9. 
Het bestaande bedrijfsleven moet worden be
schermd tegen de drang van de overheid bouwloca
ties te vestigen op reeds in gebruik zijnde bedrijfs
gronden, tenzij het bedrijfsleven akkoord gaat. 

10. 
Aansluiting op Europese markten geschiedt in 
overleg met het bedrijfsleven. Amerikanisering van 
ons bedrijfsleven wordt niet door wettelijke maat
regelen bevorderd. 
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11. 
Voor verhuur van bedrijfsruimte worden contrac
ten voor onbepaalde tijd afgesloten. Er wordt een 
commissie ingesteld door de werkgeversorganisa
ties, welke bindende adviezen geeft bij geschillen 
over de huurprijs. De wettelijke voorschriften voor 
verhuur van bedrijfsruimten moeten hierop wor
den aangepast. 

V ONDERWIJS 

• 8 
1. 
Het onderwijs in eigen taal en cultuur voor de etni
sche minderheden wordt alleen gegeven in ver
band met remigratie. Voor het volgen van het 
onderwijs moet reeds een verklaring van vertrek 
worden getekend door onderwijs nemenden en 
de regering van het land van herkomst. Voor het 
overige wordt het onderwijs in de eigen taal en cul
tuur voor de minderheden afgeschaft. Buitenland
se onderwijskrachten gaan onmiddellijk terug naar 
het land van herkomst na het stoppen of voltooien 
van de onderwijstaak. Remigratie-onderwijs wordt 
uit de ontwikkelingsgelden betaald. Deze kosten 
komen niet ten laste van het onderwijsbudget. 

2. 
Het onderwijs wordt ingesteld op het verwerven en 
ontwikkelen van intellectuele, technische en/of am
bachtelijke kwaliteiten of vermogens. Leerlingen 
worden op deze kwaliteiten voor het volgen van 
hoger onderwijs geselecteerd. 

3. 
De specialisaties in het middelbaar onderwijs ver
dwijnen. Het middelbaar en voorbereidend hoger 
onderwijs worden in twee categorieën onderschei
den: een talen- en een wiskunde-afdeling. Daar
naast zullen evenwel de overige vakken een onder
deel van het totale onderwijs uitmaken. Verdere in
en onderverdelingen worden ongedaan gemaakt. 
Er wordt een algemeen standaard pakket van vak
ken ingevoerd, waarover aan het einde van de 
schoolperiode staatsexamen wordt afgelegd. 

4. 
Op het universitair onderwijs wordt weer de na
druk gelegd op het verwerven van kennis over de 
wetenschap. De samenstelling, aanpak en uitvoe
ring van het wetenschappelijk onderwijs berust ge
heel bij de leiding van de universiteiten. 

5. 
Studiebeursen en leningen, die van overheidswege 
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verstrekt worden ten behoeve van studenten, die fi
nancieel niet in staat zijn universitair onderwijs te 
volgen, worden aan strenge normen onderworpen. 
Het wetenschappelijk onderwijs moet gediend zijn 
met de gesubsidieerde studie. Prestaties worden 
geëist. Blijft na de uitkomst van de tentamens en/ 
of examens het studieresultaat achterwege, dan 
moet de financiering worden beëindigd. Het prin
cipe is dat slechts meer dan gemiddeld intellectueel 
begaafden het wetenschappelijk onderwijs volgen. 
Uitgesloten moet worden geacht dat ieder kind we
tenschappelijk onderwijs moet kunnen volgen. 

6. 
Het onderwijs moet in al haar geledingen meer effi
ciënt gaan functioneren. De onderwijstaken moe
ten door het onderwijscorps worden verzorgd. De 
organisatorische taken moeten door meer op het 
bedrijfsleven ingestelde werknemers worden ver
zorgd. Deze laatsten hoeven niet dezelfde opleidin
gen te hebben genoten. 

7. 
Aan het onderwijs ligt ten grondslag dat het kind, 
de leerling en de student zich willen ontwikkelen 
en daartoe het onderwijs volgen. Ontbreekt deze 
wil, moet de overheid na het bereiken van de leef
tijd waarop de leerplicht niet meer van toepassing 
is, geen onderwijs opdringen. 

8. 
Het onderwijs is kostenvrij voor het middelbaar 
onderwijs. De huidige schoolgeldregelingen wor
den onmiddellijk afgeschaft. Voor het volgend ho
ger en universitair onderwijs blijven collegegelden 
ingesteld. Deze gelden moeten echter gezien wor
den als een symbolische financiële drempel. 

9. 
De overgang van het middelbaar onderwijs naar 
het universitaire onderwijs is geen directe. Alle 
leerlingen, die het middelbaar onderwijs en/ofhet 
voorbereidend hoger onderwijs verlaten, stoppen 
voor twee jaren met het dagonderwijs. Andere 
werkzaamheden in de maatschappij moeten kun
nen worden vervuld. Een jaar na het verlaten van 
het m.o. kan met de universitaire studie worden be
gonnen. 

10. 
Zowel voor het middelbaar- als voor het hogere on
derwijs worden toelatingsexamens afgenomen. 
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VI WERKGELEGENHEID 

• 9 
l. 
Het verlenen van dienstverband geschiedt bij voor
keur aan Nederlanders. Het achterstellen van Ne
derlandse werknemers bij de werknemers van de 
minderheden, al dan niet van Nederlandse nationa
liteit, moet strafbaar worden gesteld. 

2. 
Eerst als er geen Nederlandse sollicitanten zijn, 
zouden vreemdelingen in aanmerking voor het 
werk moeten komen. 

3. 
Bij voortdurende werkloosheid, toenemende auto
matisering en industrialisering wordt verkorting 
van de werktijden trapsgewijs ingevoerd. 

4. 
Voor asielzoekers worden kampementen ingericht. 
Van staatswege worden projecten opgesteld. 

5. 
Melkert-banen worden afgebouwd omdat burgers 
ten onrechte de idee krijgen dat de PvdA werkgele
genheid schept. Het is eerder onverantwoord ge
bruik van openbare middelen en vervalsing van 
concurrentie. 

6. 
Het minimumloon wordt met 10% verhoogd. 

VII ONTWIKKELINGSHULP 

• 10 
l. 
Ontwikkelingshulp wordt in de eerste plaats gezien 
als hulpmiddel voor het oplossen van de proble
men met de in Nederland verblijvende minderhe
den. De hulp wordt als remigratiesteun uitgekeerd 
aan de leden van de minderheden die naar het land 
van herkomst willen terugkeren. De regering legt 
daartoe kontakten met de regeringen van de desbe
treffende landen. De politieke opstelling van de re
migrant, ofhet in het land van herkomst aanwezi
ge politieke systeem, speelt bij die onderhandelin
gen geen rol, zolang niet blijkt dat de remigrant 
door zijn regering naar het leven wordt gestaan. 

2. 
Voorts wordt ontwikkelingshulp gegeven aan lan
den, waarvan de regering en de bevolking bereid 
zijn zich te ontwikkelen. Is deze wil afwezig, dan is 
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ontwikkelingshulp zinloos. Landen die voor deze 
hulp in aanmerking willen komen, worden ge
toetst inzake het interne politieke systeem. Lan
den, die afwijzend staan ten opzichte van de demo
cratie worden niet gesteund met gelden uit de ont
wikkelingshulp. 

3. 
Het systeem van ontwikkelingshulp wordt lang
zaam maar zeker afgebouwd. Zodra resultaten van 
de gegeven gelden uitblijven na een door de rege
ring vastgestelde termijn, wordt de hulp beëindigd. 

4. 
De hulp wordt in de eerste plaats gegeven om de 
economische groei in het ontwikkelingsland te sti
muleren. 

5. 
Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking 
krijgt directe bevoegdheden bij het aanwenden van 
de hulp. Nederland kan voorwaarden stellen voor 
het aanwenden van de gegeven middelen. 

6. 
De hulp bedraagt maximaal 0,5% van het nationa
le inkomen, voor wat betreft de hulp genoemd on
der punt 2. De hulp genoemd onder punt 1 gaat 
deels ten laste van het Ministerie van Sociale Za
ken, deels ten laste van de 1 % regeling. 

7. 
Bij het verstrekken van de hulp wordt waar moge
lijk het Nederlandse bedrijfsleven betrokken. 

VIII MILIEU 

• 11 
I. 
De zorg voor het milieu is van groot belang. De re
gering moet waar dan ook maatregelen treffen om 
bescherming van en verbetering van het milieu na 
te streven. 

2. 
Zo moet een verbod op productie van en handel in 
met schadelijke drijfgassen aangedreven spuitbus
sen in ons land met onmiddellijke ingang worden 
afgekondigd. 

3. 
Meer mogelijkheden moeten worden opgebouwd 
ter verwerking van de afvalstoffen. Lozing van ver
giften op de binnenlandse wateren moet bestreden 
worden. 
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4. 
Frankrijk en Duitsland moeten onder druk wor
den gezet om hun lozingen in het Rijnwater te 
stoppen. Van Frankrijk moeten de ten onrechte be
taalde miljoenen guldens om het zout van de kali
mijnen niet in het Rijnwater te lozen, worden te
ruggevorderd, nu dat land zich geen beperkingen 
heeft opgelegd en haar beloftes in deze zin heeft ge
broken. Eventueel moeten Franse bezittingen in 
ons land in conservatoir beslag worden genomen 
om de naleving van deze internationale verdragen 
af te dwingen. 

5. 
Het landelijk karakter moet behouden blijven, na
tuur en landbouw gebieden worden niet opgeof
ferd aan grootschalige bouwlocaties. 

6. 
Uitstoot van verondersteld schadelijke stoffen 
wordt internationaal benaderd. Milieu belastingen 
mogen geen exclusief Nederlands karakter hebben. 

IX DIERENBESCHERMING 

• 12 
I. 
De cultuur en ontwikkeling van de mens uit zich 
onder andere door de manier waarop de dieren in 
de samenleving worden behandeld. Nadrukkelijk 
moet de positie en de situatie van het dier worden 
verbeterd. 

2. 
Een verbod op onverdoofd ritueel slachten wordt 
nagestreefd. 

3. 
De normen in de bio-industrie moeten ten voorde
le van het dier worden verbeterd. Kist-kalveren 
worden verboden. In deze industrie tekent zich het 
morele verval van het socialisme af, of dat nu de 
nationale, dan wel de internationale tak betreft. 

4. 
Er moet een verbod komen van wedstrijden, waar
in dieren elkaar in vechtsporten bestrijden. Het 
kweken van agressie moet strafbaar worden gesteld. 

5. 
Het afval van honden op straat moet verdwijnen. 
Eigenaren van honden moeten er voor zorgen dat 
het door hun hond veroorzaakte afval direct wordt 
verwijderd. Daarmede is de noodzaak van de hon
denbelasting verdwenen . . 
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6. 
De medische proeven op dieren moeten aan ban
den worden gelegd, zodat niet jaarlijks duizenden 
dieren sterven aan schijnbaar nutteloze medische 
proeven. De aantallen moeten scherp worden te
ruggebracht, de normen verscherpt onder welke de 
proeven desnoods mogen worden uitgevoerd. 

7. 
Er moet een verbod komen op de verkoop van 
bont, afkomstig van baby-dieren. Eveneens moet 
het opzetten van baby-dieren verboden worden, en 
onder het strafrecht worden gebracht. 

8. 
Het oormerken van vee wordt afgeschaft. 

9. 
Transport van vee moet diervriendelijk geschieden. 

10. 
Het in huis houden van naar hun aard ongeschikte 
dieren, wordt van overheidswege verboden. 

X VERKEER EN WATERSTAAT 

• 13 
1. 
De douane moet tol heffen van automobilisten af
komstig uit landen, welke er tolwegen op na hou
den. 

2. 
De motorrijtuigenbelasting moet worden omgesla
gen in de literprijs van de brandstof. De tijdelijke 
heffing op benzine wordt onmiddellijk afgeschaft, 
de prijzen wordt teruggebracht tot fll,50 de liter. 
Andere, slechts in Nederland op de auto rustende 
belastingen worden afgeschaft. 

3. 
Tol wordt op het wegvervoer niet geheven. De in 
de benzine te verdisconteren motorrijtuigenbelas
ting wordt aangepast aan de noodzaak het wegen
net al dan niet uit te breiden. Het onderhoud zal 
een meer stabiele factor in zake deze belasting zijn. 
Regionale belasting wordt afgeschaft. 

4. 
Rode mistachterlampen mogen alleen enkelvoudig 
zijn, om verwarring met remlichten te voorkomen. 
De mistachterlamp moet links van het midden 
worden aangebracht. Auto's die twee mistlampen 
hebben kunnen eenvoudig worden aangepast door 
uit de rechterlicht het lampje te verwijderen. 
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5. 
De centra van de steden worden auto-luw. Parkeer
plaatsen worden aan de randen van de centra aan
gelegd. Uitzonderingen worden bij wet geregeld. 

6. 
Op de snelwegen en opritten komen pijlen, welke 
de rijrichting aangeven. Deze simpele maatregel is 
ter voorkoming van het 'spookrijden'. De automo
bilist wordt bij de opritten gewaarschuwd, omdat 
hij tegen enkele groten pijlen op het wegdek in
rijdt. Bij de opritten komen eveneens lichtflitsen 
die aangeven dat in de verkeerde ofwel 'spookrich
ting' wordt gereden. 

7. 
In buitenwijken wordt de maximumsnelheid 60 
km per uur, rond en in autoluwe centra 40 km per 
uur, behoudens waar een 30 kilometer-limiet 
geldt. Op snelwegen wordt de maximumsnelheid 
140 km per uur, behoudens op trajecten enkele ki
lometers voor verkeersknooppunten en -pleinen. 

8. 
Het zware vrachtverkeer over grote afstanden 
wordt overgeheveld naar het railvervoer. Systemen 
van containervervoer per vrachtwagen en trein 
worden in hun ontwikkeling van overheidswege 
bevorderd. De overheid steunt de aanleg van goe
deren-railstations bij industrie-centra. Tevens zal 
het spoorwegnet worden uitgebreid o.a. met de 
Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn. 

9. 
Voor een evenwichtiger verdeling van het vracht
vervoer, wordt eveneens de vervoers capaciteit 
vergroot. De binnenschippersbeurs dient te wor
den gehandhaafd. 

12. 
De wegsleepregeling en het aanbrengen van de 
wielklem mogen slechts geschieden als het gepar
keerde voertuig een ernstige belemmering voor het 
verkeer vormt. Betaald parkeren wordt buiten de 
directe omgeving van winkelcentra afgeschaft. Par
keer vergunningen voor bewoners en ondernemers 
in hun directe woon of werkomgeving worden kos
teloos verstrekt. 

13. 
Het gehele net van autowegen wordt van verlich
ting voorzien welke brandt van een half uur na 
zonsondergang tot een half uur voor zonsopkomst 
en eveneens bij zeer slechte weersomstandigheden. 
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14. 
De op- en afritten van snelwegen worden met ver
lichte zuilen gemarkeerd. 

15. 
De overheid verbetert direct de rioleringssystemen 
en vergroot de stortbakken in de riolering voor op
vang van regenwater, zodat overstroming in het 
oppervlakte water niet meer plaatsvindt en deze 
sterke verontreiniging eindelijk stopt. 

16. 
De werkgelegenheid van Schiphol moet worden ge
waarborgd. 

17. 
De overheid moet de dijkverzwaringen en dijkver
hogingen met spoed ter hand nemen. Bij deze pro
jecten kunnen langdurig werklozen en asielzoekers 
worden ingeschakeld. 

XI SOCIAAL STELSEL 

• 14 
1. 
Het sociaal stelsel wordt afgestemd op de Neder
landse samenleving. Het is in de eerste plaats be
stemd voor het welzijn van de bevolking. 

2. 
Voor buitenlandse werknemers (van buiten de 
EU), welke voor slechts een korte periode aanwezig 
zijn, geldt een speciaal voorschrift inzake de pre
mieheffing. Zij vallen onder de ziekte- en te herin
voeren ongevallenwet. Zij zijn slechts voor ziekte 
en ongevallen verzekerd. Zie ook XIII punt 4. 

3. 
Werknemers, welke door een bedrijfsongeval le
venslang buiten werk worden gesteld, krijgen hun 
gehele leven een uitkering, welke maximaal het 
laatst verdiende loon behelst, minimaal 70% daar
van. De uitkering is afhankelijk van de handicap. 
De uitkering wordt jaarlijks verhoogd met mini
maal het inflatiepercentage. 

4. 
a. De werknemers, welke nu in de WAO onderge
bracht zijn, worden opnieuw aan een medische 
keuring onderworpen. De mogelijke aanpassing 
van deze sociale wet wordt bezien. 
b. Medische herkeuringen van de WAO worden 
doorgezet in een landelijk centrum. Artsen blijven 
anoniem. De uitslag van de keuring wordt binnen 
veertien dagen schriftelijk bekend gemaakt. 
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c. Het landelijk herkeuringscentrum wordt even
eens een medisch en administratiefberoepscen
trum waar beroepen worden verwerkt. 

5. 
De ziektewet kent een uitkering van 100%. Over de 
eerste twee ziektedagen wordt geen uitkering ver
strekt, over de eerste week 50% van het loon. Ver
volgens gaat de 100% uitkering in. Duurt de ziekte 
langer dan een maand, wordt ook voor die eerste 
maand het volledige loon uitgekeerd. 

6. 
De maximale duur van de ziektewet is onbeperkt. 
Na anderhalf jaar wordt de uitkering terug ge
bracht naar 80%. 

7. 
De WW is het eerste half jaar 80%, daarna 70% en 
na twee jaren 65% van het laatst genoten inkomen. 
Deze laatste uitkering is onbeperkt. Het minimum 
loon is de bodem van de uitkeringen. 

8. 
De AOW moet worden verhoogd tot f 2000,- netto 
per maand voor echtparen. De verhouding echtpa
ren - alleenstaanden blijft gehandhaafd. Deze ver
hoging wordt gefaseerd in vijf achtereenvolgende 
jaren tot stand gebracht. 

9. 
Strengere fraude bestrijding. 

10. 
Op ouderen voorzieningen wordt niet gekort. 

XII BELASTINGEN 

• 15 
1. 
Het belastingstelsel wordt verder vereenvoudigd. 
De verhouding tussen maximum en minimum net
to-inkomen moet groeien naar 5 : 1. 

2. 
De BTW wordt één tarief, welke trapsgewijze ge
bracht wordt naar 10%. 

3. 
De tarieven van de inkomstenbelasting gaan traps
gewijze omlaag. Het maximale tarief op de IB 
wordt uiteindelijk naar 45% gebracht. 

4. 
Alle accijnzen worden op hun hoogte herzien. Ac-
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cijns op brandstoffen wordt drastisch verlaagd. De 
tijdelijke accijns op benzine wordt met onmiddel
lijke ingang opgeheven. 

5. 
De Ecotax op gas en elektra dient te worden afge
schaft, zolang zij internationaal niet worden gehe
ven. 

6. 
De CD is terughoudend bij de invoering van het 
Europeesmunt stelsel. Het internationaal Europees 
muntstelsel wordt slechts ingevoerd als de deelne
mende landen geen Staatsschuld en geen tekorten 
op de jaarlijkse begrotingen hebben. 

XIII MINDERHEDENBELEID 

• 16 
1. 
Remigratie van hier wonende minderheden naar 
eigen land wordt met kracht gestimuleerd. 

2. 
Werkloze buitenlandse werknemers moeten remi
greren. Zes maanden na de laatste tewerkstellings
dag wordt remigratie verplicht. 

3. 
Sociale uitkeringen welke worden uitgekeerd in het 
land van herkomst geschieden naar het woonland
principe. 

4. 
Het nieuwe sociaal stelsel moet ruimte open laten 
om nieuw aan te stellen buitenlandse werknemers 
(van buiten de EU) buiten bepaalde wetten te hou
den. Zij zullen niet meer onder de WW en de 
AOW hoeven te worden gebracht. Deze premies 
worden geheven en met de werkgeversdelen van 
deze premies uitbetaald bij remigratie. 

5. 
Buitenlandse werknemers zullen worden gewezen 
op de mogelijkheden twaalf weken zo lang moge
lijk te werken. De wet moet daarop worden aange
past. Na deze periode krijgen zij twee weken vakan
tie, waarin zij op kosten van de onderneming een 
retour naar hun oorspronkelijke woonplaats toege
wezen krijgen. Zo blijven zij binnen het sociale sys
teem van hun geboorteland functioneren . Gezins
hereniging kan op deze manier plaats vinden in 
het land van herkomst. 
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6. 
a. Asielzoekers moeten om dringende politieke re
denen hun land hebben verlaten. Reden voor het 
asiel kan alleen maar zijn dat zij gevaar lopen mini
maal langdurige gevangenisstraffen te krijgen voor 
politieke opvattingen, welke dan nog aan democra
tische waarden moeten worden getoetst. Asielzoe
kers moeten op aanwezigheid van besmettelijke 
ziekten worden onderzocht. Asielzoekers worden 
direct na hun binnenkomst in werkkampementen 
ondergebracht. De regering zorgt voor projecten, 
welke kunnen variëren. 
b. Zodra de situatie in het land van herkomst is 
genormaliseerd dienen de asielzoekers terug te ke
ren naar het land van herkomst. 

7. 
Adoptie van kinderen uit derde wereldlanden 
wordt niet toegestaan. Hulp aan die kinderen moet 
ter plaatse geschieden. 

8. 
De toelating van vreemdelingen zal aan strenge 
normen moeten worden onderworpen. Mensen 
van binnen de EG kan weliswaar niet de toegang 
worden ontzegd, maar zij kunnen geen aanspraak 
maken op welke sociale voorziening dan ook. Bij 
gebrek aan middelen moeten zij het land worden 
uitgezet. De overheid is niet verplicht buitenlandse 
werkzoekenden financiële ondersteuning en woon
ruimte aan te bieden. 

9. 
De hier aanwezige minderheden moeten zich aan
passen aan de Nederlandse cultuur. Integratie van 
andere culturen wordt, waar mogelijk, afgeremd. 

10. 
De voorkeursbehandelingen voor minderheden, 
zoals voorrang bij huisvesting, werk en onderwijs, 
wordt ongedaan gemaakt. De mogelijkheden voor 
beginnende etnische ondernemers om te starten 
zonder te voldoen aan de wettelijke eisen, worden 
ongedaan gemaakt. Subsidies en belastingvrijstel
lingen ten gunste van etnische ondernemers ver
dwijnen, als strijdig met de discriminatie bepalin
gen der wet. 

11. 
Ter voorkoming van schijnhuwelijken moet een 
vreemdeling aantoonbaar in Nederland minstens 
twee jaren onafgebroken hebben samengewoond 
alvorens het huwelijk kan worden gesloten. 
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12. 
Op de risicovluchten van de Nederlandse lucht
vaartmaatschappijen reist de Koninklijke Mare
chaussee mee om bij de ingang van het vliegtuig de 
reisdocumenten te controleren en te kopiëren. 

13. 
De multiculturele samenleving wordt afgebouwd. 
De regering stimuleert de vorming van een over
koepelende cultuur, waarin nu strijdige elementen 
uit diverse culturen geen plaats vinden. 

XlV DEFENSIE 

• 17 
l. 
De Dienstplicht wordt weer ingevoerd. Zij is een 
aanvulling op de kern van beroepsmilitairen. 

2. 
Het Nederlandse defensie-apparaat wordt onder 
meer getraind op het bestrijden van terrorisme en 
de mogelijkerwijs toekomstig opkomende stads
guerrilla. 

3. 
Het defensie apparaat moet zoveel als mogelijk 
zelfstandig kunnen optreden. Gestreefd moet wor
den naar een organisatie, dat mogelijk in directe ei
gen Nederlandse opdrachten kan voorzien. 

4. 
Het defensie-budget wordt niet verlaagd. 

5. 
De defensie moet als zijnde het zwaard van de over
heid in stand worden gehouden. Zij dient ter verde
diging van onze relatieve onafhankelijkheid. 

6. 
Internationale samenwerking wordt vooral ge
zocht bij Europese NATO-partners. 

XV JUSTITIE 

• 18 
l. 
a. De strafmaat wordt wettelijk verhoogd. Dat 
geldt voor zowel de minimum als de maximum 
straffen. 
b. De doodstraf wordt als zwaarste sanctie inge
voerd. 
e. De vuurwapenwet wordt vereenvoudigd. Bur
gers die wegens hun werk in risicovolle situaties 
kunnen belanden, kunnen op een bewijs van een 
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afgegeven vergunning een vuurwapen aanschaffen. 
De vergunning wordt onmiddellijk verschaft. 
Voorwaarde is het aansluiten bij een schietvereni
ging. 

2. 
De detentie moet worden verscherpt. De woonom
standigheden in de gevangenissen moeten afge
stemd zijn op het gegeven dat een straf moet wor
den uitgezeten. Weekendverlof wordt afgeschaft 
bij straffen, welke hoger zijn dan drie maanden. Bij 
voorkeur moet de straf worden uitgezeten in het 
land van herkomst van de crimineel. Waar moge
lijk worden gevangenen uitgewisseld. 

3. 
De financiële consequenties voor de slachtoffers of 
hun nabestaanden wordt in de eerste plaats ver
haald op degenen, die het misdrijf hebben uitge
voerd en daarvoor zijn veroordeeld. Desgewenst 
kan, na het uitzitten van de straf, beslag worden ge
legd op het inkomen, voor zover dat meer is dan 
het minimuminkomen. Eventueel vermogen kan, 
ter delging van de financiële kosten der slachtof
fers ofhun nabestaanden, worden geconfisceerd. 

4. 
Een algehele identificatieplicht wordt ingevoerd. 
De bevoegdheden van het politie apparaat worden 
uitgebreid. 

5. 
a. Er komt één overkoepelend politie-apparaat, 
de Rijkspolitie. Zij is bevoegd voor het gehele land. 
Beperkingen van de bevoegdheid, zoals onder an
dere de gemeentegrenzen vervallen. 
b. De politie wordt getraind op het werken met 
automatische vuurwapens welke bij terroristische 
acties kunnen worden ingezet. 

6. 
De directe bevoegdheden van de burgemeester als 
hoofd van de politie zijn hiermede komen te ver
vallen. Deze krijgt een adviserende functie, te we
ten aan de Hoofdcommissarissen van politie. Er 
komt een landelijke Raad van Politie, die direct on
der de verantwoordelijke Minister van Binnenland
se Zaken staat. 

7. 
De capaciteit van de Politie wordt opgevoerd, in re
latie met de benodigde sterkte om de criminaliteit 
effectief te bestrijden. Voorangsbeleid voor min
derheden bij sollicitatieprocedures wordt afge
schaft. 
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8. 
Het bewust overbrengen van besmettelijke ziekten 
valt onder het strafrecht. 

9. 
Snelheidsovertredingen op snelwegen worden 
eerst boven de 150 km per uur beboet. 

10. 
De wegsleep regeling en het aanbrengen van een 
wielklem mogen slechts geschieden als het gepar
keerde voertuig een ernstige belemmering voor het 
verkeer vormt. 

Ilo 
De openbare veiligheid moet worden vergroot. Het 
dragen van slag-, steek, of vuurwapens, of andere 
voorwerpen die daartoe geschikt zijn gemaakt, is 
verboden en wordt streng gestraft. Het dragen van 
bivakmutsen ter verhindering van visuele identifi
catie is verboden. 

XVI HUISVESTING 

• 19 
I. 
De overheid dient zich niet te bemoeien met 
(her)verdeling van woningen naar inkomen. 
Woonruimte dient een vrije keuze te zijn. 

2. 
De voorrang voor minderheidsgroepen en vreem
delingen wordt opgeheven, als strijdig met de dis
criminatie bepalingen der wet. 

3. 
Bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd 
wordt iedereen automatisch als woningzoekende 
geregistreerd, tenzij betrokkene daarvan wenst af 
te zien. 

4. 
Nieuwbouw wordt afgestemd op de bevolkingspoli
tiek. Als het beleid wordt afgestemd op grote gezin
nen, wordt van overheidswege subsidie daarop af
gestemd. 

5. 
De woonlasten worden van overheidswege naar 
een lager plafond gebracht, afgestemd op werkelij
ke productie- of bedrijfskosten. 

6. 
Huurcontracten ten behoeve van particulieren mo
gen niet aan termijnèn worden gebonden. 
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7. 
Marktwerking in de woningverhuur aan particulie
ren wordt aangemoedigd door van overheidswege 
een woning overschot te creëren. Huren zullen 
daardoor een neerwaartse tendens opleveren. 

8. 
Kosten van onderhoud aan particuliere woningen 
worden fiscaal aftrekbaar. 

XVII ENERGIEBELEID 

• 20 
l. 
Gasprijzen worden, voor zover het particulier ver
bruik betreft, niet meer gekoppeld aan de olieprij
zen. De gasprijs voor binnenlandsverbruik mag 
niet hoger liggen dan de goedkoopste exportprijs. 

2. 
Accijns op benzine wordt verlaagd. De tijdelijke 
heffing verdwijnt onmiddellijk. De prijs moet con
currerend zijn met de omringende landen. 

3. 
De bouw van kerncentrales wordt uitgesteld tot 
het afvalprobleem is opgelost. De veiligheidseisen 
voor nieuw te bouwen centrales moeten aan de 
technologische ontwikkelingen worden aangepast. 
In principe moeten gasgestookte centrales de voor
keur genieten. 

4. 
Het vergroten van de capaciteit van milieuvriende
lijke energie wordt door de overheid gestimuleerd. 

XVIII VOLKSGEZONDHEID 

• 21 
l. 
Buiten Nederland wonende relaties van hier wer
kende of verblijvende vreemdelingen kunnen niet 
in Nederland worden verpleegd. 

2. 
Er komt een volksverzekering als basis. Deze is uit
drukkelijk alleen voor de Nederlandse samenle
ving. De verzekering geldt niet voor vakantiegan
gers of andere, hier verblijvende vreemdelingen. 

3. 
De werksituatie van medici behoeft verbetering. 
De wensen van het personeel zelf dienen als basis 
voor de aan te brengen wijzigingen. 
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4. 
De aidstest wordt verplicht, evenals tests voor an
dere besmettelijke en overdraagbare ziekten. 

5. 
De behandeling van patiënten door homeopathi
sche artsen komt eveneens in het ziekenfondspak
ket. 

6. 
Strenge controle op prostituées inzake aanwezig
heid van besmettelijke ziekten. Blijkt het dragen 
van een ziekte het geval, gaat onmiddellijk een ver
bod van uitoefenen van het beroep in. 

7. 
Er komen aparte ziekenhuizen en klinieken voor 
aids-patiënten. 

8. 
Het bewust doneren van met aidsvirus besmet 
bloed valt onder het strafrecht en wordt gezien als 
(poging tot) doodslag. 

9. 
Bestrijding van ongedierte wordt verplicht. 

ID. 
De Nederlandse overheid verplicht zich om niet op 
de voorzieningen voor ouderen te korten. 

11. 
Verwerking van genetisch gemanipuleerde voe
dingsstoffen moet worden verboden totdat onder
zoek heeft uitgewezen dat deze niet schadelijk voor 
de gezondheid zijn. 

XIX LANDBOUW EN VISSERIJ 

• 22 
I. 
Het minder grootschalig landbouw en veeteelt
bedrijf wordt gestimuleerd. 

2. 
Bij internationale afspraken inzake gemeenschap
pelijk beleid genieten de Nederlandse belangen de 
voorkeur. De minister consulteert daarbij de desbe
treffende organisaties. 

xx BUITENLANDSE ZAKEN 

• 23 
I. 
De regering dient zich terughoudend op te stellen 
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met betrekking tot de gang van zaken in andere 
landen. De rol van Nederlands internationaal be
rispingcentrum is voorbij. Hoofddoel van het be
leid moet zijn het bevorderen van de internationa
le goodwill voor de positieve aspecten van de eigen 
samenleving. 

2. 
De Minister legt uitgebreide contacten met die lan
den van de internationale gemeenschap, waaruit 
hier aanwezige minderheden afkomstig zijn. De 
Minister bereidt remigratie voor, in overleg en sa
menwerking met zijn collega's van Binnenlandse 
Zaken, Justitie en Ontwikkelingssamenwerking. 
De algehele leiding van dit beleidsaspect ligt in 
handen van de Minister-President. 

3. 
Nederland doet geen voorstellen tot afdracht van 
soevereine taken aan internationale organen, zon
der te voldoen aan de voorwaarden, gesteld in 
Hoofdstuk I, artikel 1. 

4. 
Ter bescherming van de Nederlandse cultuur en 
belangen in een verenigd Europa dient de regering 
te streven naar een hereniging met Vlaanderen en 
andere Nederlandstalige gebieden. 

5. 
De internationale verdragen die Nederland ver
plichten om asielzoekers op te nemen worden op
gezegd. 

CD: 22-23 







Zie voor de samenstelling van het register en voor 
het hanteren ervan de verantwoording voorin in 
dit boek. 
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Gebruikte afkortingen: 

AOV 
CD 

CDA 
D66 

GL 
GPV 

PvdA 
RPF 
SEN 
SGP 

SP 
VVD 

Algemeen Ouderen Verbond/Unie 55+ 
Centrumdemocraten 
Christen Democratisch Appèl 
Democraten 66 
GroenLinks 
Gereformeerd Politiek Verbond 
Partij van de Arbeid 
Reformatorische Politieke Federatie 
Senioren 2000 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
Socialistische Partij 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Register 



aanbieders van zorg: 
zie: ziektekostenverzekering 

aandeelhouders: 
zie: Raad van Commissarissen 

aanvul/ende beurs: 
zie: studiefinanciering 

aanvul/ende educatie: 
zie: onderwijs aan volwassenen 

aanvul/ende pensioenen: 
zie: pensioenen 

aanvul/ende uitkering: 
zie: sociale voorzieningen 

aardgasbaten (fonds): 
zie: collectieve uitgaven 

aardgasverbruik/aardgasvoorraden: 
zie: energiebeleid 

aardgas winning: 
zie: grondstoffenbeleid 

aardoliewinning: 
zie: grondstoffenbeleid 

aardwarmte-energie: 
zie: energiebeleid 

abortus (provocatus): 
GL: 17 
GPV: 9, 11, 12,95 
RPF: 5,37,38 
SGP: 5,43 
SP: 12 

acceptatieplicht: 
zie: verzekeringsmaatschappijen 

achterstandswijken: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 
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actiegroepen: 
CDA: 45 
D66: 91 
GL: 11 
RPF: 26 
SEN: 1 
SGP: 28 

Register 

actieve levensbeëindiging: 
zie: euthanasie 

actieven: 
zie: werkgelegenheid 

adoptie van kinderen: 
CD: 16 
CDA: 24 
D66: 109 
GL: 38 
GPV: 12,15 
PvdA: 104 
RPF: 8 
SGP: 44 
VVD: 22 

advocaten/advocatuur: 
zie: wetshandhaving 

afgewezen asielzoekers: 
zie: vluchtelingenbeleid 

afkickcentra/afkicken/afkickpro
gramma: 
zie: verslaving 

Afrika (exc/. Zuid-Afrika): 
CDA: 94 
D66: 113, 114, 117, 118 
GL: 33,47 
PvdA: 84, 90, 92 
RPF: 76 
SGP: 60 

afslankende overheid: 
zie: decentralisatie/privatisering 

overheidsbestuur en overheidsbe
leid 

aftrekposten: 
zie: belastingen algemeen 

afvalberg/ afvalgroei/ afvalinzame
ling: 
zie: milieubeleid 

afvalheffing/afva Ipreven tie: 
zie: milieubeleid 

afvalrecycling: 
zie: milieubeleid 

afvalstoffen/afvalstromen: 
zie: milieu beleid 

afvalwater: 
zie: milieubeleid 

afvalwarmte: 
zie: energiebeleid 

agent(en): 
zie: politiebeleid 

agrarisch natuurbeheer: 
zie: natuurbeleid 

agrarische ondernemingen/agrari
sche productieprocessen/agrarische 
sector: 
zie: landbouwbeleid 

agrificatie: 
zie: landbouwbeleid 

akkerbouw: 
zie: landbouwbeleid 

Akkoorden van Oslo: 
zie: Midden-Oosten 
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Albanië: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

alcohol/alcoholisme: 
zie: verslaving 

alcohol in het verkeer: 
zie: autoverkeer 

alcoholreclame: 
zie: reclame 

alfa-hulp: 
zie: ziekenverzorging 

algemeen voortgezet onderwijs 
(AVO): 
CD: 8 
CDA: 3, 18,29,72,85,87 
D66: 45,46,48,51,54,66,69,142 
GL: 26,27 
GPV: 72,74 
PvdA: 44,46,56 
RPF: 16-18 
SP: 22 
SGP: 49-51 
WD: 35,36,42 

Algemeen Werkloosheidsfonds: 
zie: werkgelegenheid 

Algemene Bestuursdienst (ABD): 
zie: ambtenaren 

Algemene Bijstandswet (ABW): 
zie: sociale voorzieningen 

Algemene Nabestaandenwet 
(ANW): 
AOV: 12 
CDA: 15 
D66: 20, 26, 61 
GL: 57 
GPV: 35,98 
RPF: 24 
SEN: 7 
SP: 7 

Algemene Ouderdomswet (AOW): 
zie: AOW/AOW'ers 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekos
ten (AWBZ): 
zie: ziektekostenverzekering 

Algemene Wet Gelijke Behandeling: 
zie: discriminatie; emancipatie(be
leid) 
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Algemene Weduwen- en Wezenwet 
(AWW) 
zie: sociale voorzieningen 

alimentatie: 
zie: huwelijk 

alleengaanden: 
zie: alleenstaanden 

alleenstaanden: 
AOV: 12 
CD: 14 
CDA: 12, 15, 16,30,82 
D66: 25,60,61,109 
GL: 38,60 
GPV: 33 
PvdA: 36 
RPF: 25 
SGP: 3 
VVD: 19 

alleenstaande ouders: 
zie: alleenstaanden; ouders en op
voeders 

alleenverdieners: 
CDA: 91 
GPV: 38,48 
PvdA: 36 
RPF: 7 
SGP: 33,34 

allochtone jongeren: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele; onderwijs aan allochtonen/ 
migranten 

allochtonen: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

alternatieve energiebronnen: 
zie: energiebeleid 

alternatieve geneeswijze: 
CD: 21 
D66: 33 
GL: 59 

alternatieve samenlevingsvormen: 
zie: huwelijk 

alternatieve sancties/straffen: 
zie: wetshandhaving 

amateurkunst/amateuristische 
kunstbeoefening: 

zie: cultuurbeleid 

amateursport: 
zie: sportbeleid 

ambtelijk apparaat/ambtelijk corps: 
zie: ambtenaren 

ambtenaren: 
AOV: 7 
CD: 4 
CDA: 42 
D66: 34,90,95,97,138 
GPV: 44,78 
PvdA: 9,61,86,96,100 
RPF: 25 
SGP: 10,34,61 
SP: 3,9,38 
WD: 3,12 

ammoniakuitstoot: 
zie: mestproblematiek; milieube
leid 

Amsterdam, Verdrag van: 
zie: Europese samenwerking 

Amsterdam-Schiphol: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

anti-discriminatiebeleid 
zie: discriminatie 

Antillen: 
zie: Nederlandse Antillen 

anti-Nederlander beleid: 
zie: discriminatie 

anti-racisme: 
zie: discriminatie 

anti-semitisme: 
zie: discriminatie 

anti-verdrogingsbeleid: 
zie: milieubeleid 

ANW: 
zie: Algemene Nabestaandenwet 

AOW/AOW'ers (zie ook de rubriek 
'ouderen beleid'): 
AOV: 3,5,9-11,13,19 
CD: 1,14,16 
CDA: 16,30,89-91 
D66: 20,60-62, 131, 132, 137, 148 
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GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

58 
36,37,98 
1,3,30,36,42,68 
10,21,24,25 
1 
36 
7,24 
I, 13, 19 

AOW-fonds/AOW-spaarfonds: 
zie: AOW/AOW'ers 

apartheidspolitiek: 
zie: Zuid-Afrika 

apothekers: 
zie: gezondheidszorg 

Arabische staten/Arabische wereld: 
zie: Midden-Oosten 

arbeid/ arbeidsaan bod: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsaftrek: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

arbeidsbemiddeling 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsbestel: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsbureau: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsconflicten: 
zie: arbeidsverhoudingen 

arbeidsduurverkorting: 
zie: arbeidstijdverkorting 

arbeidsgeschillen: 
zie: arbeidsverhoudingen 

arbeidsgeschikten: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsinkomsten: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

arbeidsinspectie: 
zie: arbeidsomstandigheden 

arbeidskosten: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

487 

arbeidskostenforfait: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

arbeidskrach ten: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsmarkt: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsmobiliteit: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsomstandigheden: 
AOV: 16 
CDA: 19,28-30 
D66: 14,17,19,29,31,35,61,125 
GL: 10,51,55 
GPV: 32 
PvdA: 6,19,29,34,38,59,68 
RPF: 25,61 
SEN: 5 
SGP: 8,34,38 
SP: 2,5,9,12,13 
VVD: 12 

arbeidsongeschikten/arbeidsonge
schiktheid: 
zie: WAOIWAO'ers 

arbeidsparticipatie: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsplaatsen: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsproces: 
zie: werkgelegenheid 

arbeidsrust: 
zie: arbeidsverhoudingen 

arbeidstijden: 
zie: arbeidsomstandigheden 

arbeidstijdverkorting 

arbeidstijdverkorting: 
CD: 9 
CDA: 14,30 
D66: 18,19,59,61 
GL: 55,58 
RPF: 24 
SP: 5 

Arbeidstijdenwet: 
zie: arbeidsomstandigheden 

arbeidstoeslag: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

arbeidsverhoudingen: 
GPV: 19 
PvdA: 6 
RPF: 23 
SGP: 29 

arbeidsvoorwaarden (overleg): 
zie: loon- en inkomensbeleid 

arbeidsvoorziening(sorganisatie): 
zie: werkgelegenheid 

ARBO-artsen/ ARBO-dienst/ ARBO
wet: 
zie: arbeidsomstandigheden 

archieven: 
zie: cultuurbeleid 

architectuur: 
zie: cultuurbeleid 

arme/armste landen: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

armoedebestrijding (zie ook de ru
briek 'sociale voorzieningen'): 
AOV: 5,12,15,18 
CDA: 1, 10,30,43,46,70,80-82,94 
D66: 117 
GL: 1,5,8, 13,42,44,45,48, 

49,51,56,61,63 
GPV: 37,55,84,89,98 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 

3,30,31,39-41,89,90 
10,21,22,72 
2,8,35,60,61 
4,6,7,31,37 

armoedegrens: 
zie: armoedebestrijding 

armoedeval: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

arm-rijk tegenstelling: 
zie: armoedebestrijding 

Arnhem-Nijmegen: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

artsen: 
AOV: 
CD: 
CDA: 
D66: 
GL: 
GPV: 

19,20 
14,21 
4,19,23-25,84 
27,29,31,32,34,38 
60 
14,45 
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PvdA: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

Aruba: 
CD: 
CDA: 
D66: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
VVD: 

57,63,68,76 
43 
9,11,24 
15, 16 

5 
60 
96 
22,85 
105 
74 
16 
20,48 

asbest( verwijdering): 
zie: milieubeleid 

asielbeleid/ asielproced ures/ asiel
recht: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

asielvragers/ asielzoekers/ Asielzoe
kerscentrum (AZC): 
zie: vluchtelingen(beleid) 

Atlantisch bondgenootschap: 
zie: NAVO 

atoomenergie: 
zie: kernenergie 

atoomwapens: 
zie: nucleaire bewapening/ontwa
pening 

ATV/ATV-dagen: 
zie: arbeidstijdverkorting 

A U-afhandeling (Aanhouden en 
Uitreiken) 
zie: wetshandhaving 

auteursrecht: 
zie: cultuurbeleid 

autodeelsystemen/autodelen: 
zie: autoverkeer 

autoloze zondag: 
zie: autoverkeer 

autoluw gebied/autovrij gebied: 
zie: autoverkeer 

automatische prijscompensatie: 
zie: loon- en inkomensbeleid 
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automatische voertuiggeleiding: 
zie: autoverkeer 

automatisering: 
zie: informatietechnologie 

automobilist: 
zie: autoverkeer 

automobiliteit: 
zie: autoverkeer 

autonomie van scholen: 
zie: school 

autoverkeer: 
AOV: 30,31 
CD: 1,13,15,18 
CDA: 13,43,52,54,61,64.66, 

68,71,72,88 
D66: 5,9,39,62,70,72,74,78, 

85,88,131 
GL: 55,64-67,71,74-76 
GPV: 29,49,51,52,62-64,100 
PvdA: 
RPF: 

SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

4,9, 12, 14,22 
5,28,33,45-47,50,54,55, 
62,69,70 
1 
2,18,21,22,25,28 
16,19 
7,19,27-29,32 

autowegen: 
zie: autoverkeer; goederenver
voer; openbaar vervoer 

avondopenstelling: 
zie: arbeidsomstandigheden 

AWBZ: 
zie: ziektekostenverzekering 

AZC: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

Azië: 
CDA: 
D66: 
GL: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 

94 
70,113,114,118 
40,47 
89,90,93 
66,68,76 
57 

baas in eigen buik: 
zie: abortus 

banengroei/banenmotor: 
zie: werkgelegenheid 

banenpools: 
zie: werkgelegenheid 

banen scheppen: 
zie: werkgelegenheid 

banken: 
D66: 12,62 
RPF: 63 
SP: 2,14,18 

basisbeurs: 
zie: studiefinanciering 

basisinkomen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

basisonderwijs: 
CDA: 3, 18,28,53,72 
D66: 45-47,51,66,69,134,142 
GL: 26,29 
GPV: 70,71 
PvdA: 39,44-46,56,77 
RPF: 17,18 
SGP: 49,50 
SP: 13,22 
VVD: 35,42 

basispakket: 
zie: ziektekostenverzekering 

basispensioen: 
zie: AOW/AOW'ers 

basisschool: 
zie: basisonderwijs 

basisvorming: 
CDA: 
D66: 
GPV: 
PvdA: 44 
RPF: 
SGP: 

beddencapaciteit: 

29 
48 
75 

16 
51 

zie: ziekenverzorging 

bedreigde diersoorten: 
zie: dierenwelzijn 

bedrijfsgezondheidszorg: 
zie: arbeidsomstandigheden 

bedrijfsinvesteringen: 
zie: investeringsbeleid 
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bedrijfsvereniging: 
zie: uitvoeringsinstelling (uvi) 

begroting(sbeleid): 
zie: collectieve uitgaven 

bejaarden (beleid): 
zie: ouderenbeleid 

bejaardenoorden/bejaardentehuis: 
zie: ouderenbeleid 

belangengroepen: 
zie: actiegroepen 

belasting op arbeid: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

belastingaftrek: 
zie: belastingen algemeen 

belastingdienst: 
zie: belastingen algemeen 

belastingdruk: 
zie: belastingen algemeen 

belastingen algemeen: 
AOV: 9,10,13 
CD: 6,7,15 
CDA: 2, 14, 16,20,26,44,64,78, 

82,83,88-92 
D66: 5,22,72, 129, 132, 133, 

136, 139, 148 
GL: 

GPV: 
PvdA: 

RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

2,24,44,46,50,54,55,62, 
74 
7,39,91, 105 
1,3,6,10,15,17,19,29,30, 
32,41,42 
49,63,64,78 
21,29,32,33,41,45 
24,36,37 
1,4-6,8-10,13,18,19,34 

belasting en eigen woning: 
CD: 19 
CDA: 91,92 
D66: 82,83,130,131 
GL: 61,62 
GPV: 49,51 
PvdA: 78,79 
RPF: 49,64 
SGP: 33,61 
SP: 14, 15 
VVD: 30 

belastingfraude: 
CDA: 5,48,55 
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D66: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

12,17,104,130,131,144 
91 
31,72,74,85 
21,33,64 
14 
29,37 
26 

belastingmoraal/belastingontdui
king: 
zie: belastingfraude 

belastingontvangsten: 
zie: belastingen algemeen 

belastingprogressie: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

belastingschijf 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

belastingontduiking/belastingont
wijking: 
zie: belastingfraude 

belastingstelsel: 
zie: belastingen algemeen 

belastingverlaging/verhoging: 
zie: belastingen algemeen 

belastingvrije som/belastingvrije voet: 
zie: belastingen algemeen 

belbus: 
zie: openbaar vervoer 

België (zie ook de rubriek 'Vlaande
ren'): 
CDA: 
D66: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 

beltaxi: 

78 
79 
90 
12,87 
14 

zie: openbaar vervoer 

bemesting: 
zie: mestproblematiek; milieube
leid 

benzineaccijns/benzinegebruik/ben
zineprijs: 
zie: autoverkeer; grondstoffenbe
leid 

beroepsgoederenvervoer: 
zie: goederenvervoer 

beroepsleger/beroepsmilita iren: 
zie: krijgsmacht 

beroepsonderwijs (excl. Hoger Be
roepsonderwijs): 
AOV: 32 
CD: 8 
CDA: 3,8, 18,28,29,31,72,85,87 
D66: 45,46,48,50,54,55,66, 

69, 142 
GL: 26,27,56 
GPV: 72-74 
PvdA: 

RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

5,17,20,29,39,44,46,49, 
52,56 
16-18 
49-52 
21,22 
12,35-37,42 

beroepssport: 
zie: sportbeleid 

beschermde planten en dieren: 
zie: dierenwelzijn; natuurbeleid 

besmettelijke ziekte: 
zie: ziekenverzorging 

besteedbaar inkomen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

bestemmingsplannen: 
zie: ruimtelijke ordening 

bestrijdingsmiddelen: 
zie: milieubeleid 

bestrijding van vooroordelen: 
zie: discriminatie 

betaalde arbeid/betaalde baan: 
zie: werkgelegenheid 

betaald verlof 
zie: arbeidsomstandigheden 

betaalstroken: 
zie: autoverkeer 

Betuwelijn: 
zie: goederenvervoer; openbaar 
vervoer 

bevallingsverlof 
zie: gezondheidszorg 
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bevolkingsgroei: 
CDA: 79 
D66: 117,121 
RPF: 77 

bevolkingsonderzoek: 
zie: preventie van ziekten 

bewaakte stallingen: 
zie: fietsers en voetgangers 

bewapening(swedloop ): 
zie: nucleaire bewapening/ontwa
pening, veiligheidsbeleid 

bewegingsonderwijs: 
zie: school 

bewindspersonen: 
zie: departementen, kabinet 

bezuiniging(en) 
zie: collectieve uitgaven 

bibliotheken: 
zie: cultuurbeleid 

bijscholing arbeid: 
zie: omscholing arbeid 

bijscholing leerkrachten: 
zie: leerkrachten 

bijstand: 
zie: sociale voorzieningen 

Bijstandsbesluit Zelfstandigen Bege
leiding: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

bijstandsfraude: 
zie: fraude sociale voorzieningen 

bijstandsgerechtigden/bijstandstrek
kers: 
zie: sociale voorzieningen 

bijstandsmoeders: 
zie: sociale voorzieningen 

bijvangsten regeling: 
zie: visserij(beleid) 

bijverdiensten: 
zie: sociale voorzieningen 

bijzondere bijstand: 
zie: sociale voorzieningen 
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bijzonder onderwijs: 
zie: openbaar en bijzonder onder
wijs 

bilaterale ontwikkelingsrelatie: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

binnenlandse veiligheid: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

binnenscheepvaart: 
AOV: 30 
CD: 13 
D66: 70, 79, 87 
GL: 65,76 
GPV: 51,63,64 
PvdA: 23 
RPF: 55 
SGP: 18,24 
SP: 19 
VVD: 7,11,28,29 

bio-diversiteit(sverdrag:) 
zie: milieubeleid 

bio-energie/bio-ethanol/biogas: 
zie: energiebeleid 

Bio-ethische conventie: 
zie: ethische problematiek (me
disch, technologisch) 

bio-industrie: 
AOV: 36,37 
CD: 12 
CDA: 40,73 
D66: 10,80 
GL: 64,78 
GPV: 59 
PvdA: 25 
RPF: 42 
SGP: 39,40 
SP: 18 
VVD: 9 

biologische diversiteit: 
zie: milieubeleid 

biologische landbouw: 
zie: landbouwbeleid 

biologische vader: 
zie: kunstmatige bevruchting 

biologische wapens: 
CDA: 57 
D66: 128 
SP: 35 

biomassa: 
zie: energiebeleid 

Birma: 
zie: Azië 

bodemerosie/bodemsanering: 
zie: milieubeleid 

bodemreiniging/bodemverontreini
ging/bodemvervuiling 
zie: milieubeleid 

boeren/boerinnen: 
zie: landbouwbeleid 

boetes: 
zie: wetshandhaving 

bordeel(verbod): 
zie: zedelijkheidswetgeving 

boringen (gas): 
zie: grondstoffen beleid 

bosaanleg/bosbouw: 
zie: landbouwbeleid 

bosgebieden: 
zie: natuurbeleid 

bouwbeleid: 
zie: woningbouw 

bouwkunst: 
zie: cultuurbeleid 

bouwlocaties: 
zie: woningbouw 

bouwprogramma's: 
zie: woningbouw 

bovengemeentelijke samenwerking: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

brandstofaccijns: 
zie: autoverkeer 

brandstofdrager/brandstofprijzen: 
zie: energiebeleid 

brede-school-initiatieven: 
zie: school 

breedtesport: 
zie: sportbeleid 
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broeikaseffect/broeikasgassen: 
zie: milieubeleid 

bromfietsen: 
zie: autoverkeer 

BTW (Belasting op Toegevoegde 
Waarde): 
CD: 15 
CDA: 88,92 
D66: 5,17,39,72,89,106,131 
GL: 62,74,76 
GPV: 47,55, 100 
PvdA: 15,24 
RPF: 46,64 
SGP: 23 
SP: 36 
VVD: 6 

bu isleidingen/bu is transport: 
zie: goederenvervoer 

buitenlands beleid (algemeen): 
CD: 23 
CDA: 9,46, 59 
D66: 113-126 
GL: 3,33,35,36,40 
GPV: 6,87 
PvdA: 81,83,89,90 
RPF: 67,68,76 
SGP: 54 
VVD: 44,45 

buitenlands cultureel beleid: 
zie: cultuurbeleid 

buitenlandse arbeidskrachten/btlÏ
tenlandse werknemers: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

buitenschoolse opvang: 
zie: kinderopvang(voorzieningen) 

buizenvervoer: 
zie: autoverkeer; goederenver
voer; openbaar vervoer 

Bulgarije: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

burgemeester (gekozen): 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

burgerrechten: 
zie: Grondwet; rechten van de 
mens 
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bus (vervoer): 
zie: openbaar vervoer 

busbanen: 
zie: openbaar vervoer 

buurtbeheersteam/buurtbemidde
ling/buurtpreventie: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

BVD (Binnenlandse Veiligheids
dienst): 
zie: politiebeleid 

calamiteitenverlof 
zie: ouders en opvoeders 

cannabisproducten: 
zie: verslaving 

CA 0-schalen: 
zie: Collectieve Arbeidsovereen
komst (CAO) 

carpooling: 
zie: autoverkeer 

casco-aankopenlcasco-verkopen: 
zie: woningbezit 

casino: 
zie: verslaving 

cellentekortlcelcapaciteitlcelruimte: 
zie: gevangeniswezen 

Centraal- en Oost-Europa: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

Centraal Orgaan Tarieven Gezond
heidszorg: 
zie: gezondheidszorg 

centralisering: 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsbe
leid 

chemisch afval: 
zie: milieubeleid 

chemische bestrijdingsmiddelen: 
zie: milieubeleid 

chemische wapens: 
CDA: 57 
D66: 128 
SP: 35 

China: 
zie: Azië 

christelijke waardenIchristendom: 
zie: religie 

chronisch ziekenlchronische patiën
ten: 
zie: ziekenverzorging 

cliëntenorganisatie: 
zie: ziekenverzorging 

CO-2 emissie/CO-2 uitstoot: 
zie: milieubeleid 

cocaïne: 
zie: verslaving 

coffeeshops: 
zie: verslaving 

collectief personenvervoer: 
zie: openbaar vervoer 

Collectieve Arbeidsovereenkomst 
(CAO): 
AOV: 24 
CDA: 14,34,93 
D66: 15, 16, 18 
GL: 46,54,59 
GPV: 19,38 
PvdA: 29,33,38,49 
RPF: 11 
SP: 5 
VVD: 4,13 

collectieve lasten ( druk): 
zie: collectieve uitgaven 

collectieve sector: 
zie: ambtenaren; leerkrachten; 
ziekenverzorging 

collectieve uitgaven: 
AOV: 2,3,10 
CD: 4,15 
CDA: 1,30,66,89 
D66: 2,27,132,133,137,146,148 
GL: 1,43,45,46,62 
GPV: 58,92,93,105 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

1,3,10,21,36,40,101 
5,58,63,64,78 
3 
32,61 
4,31,36,38 
1,4,5,7, II 
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collectieve voorzieningen: 
zie: sociale voorzieningen 

College van Burgemeester en Wet
houders: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

College van Procureurs-GeneraaL: 
zie: wetshandhaving 

College voor Ziekenhuisvoorzienin
gen: 
zie: ziekenverzorging 

collegegeLd: 
zie: studiefinanciering 

commerciëLe omroep: 
zie: mediabeleid 

Commissariaat voor de Media: 
zie: mediabeleid 

Commissaris der Koningin: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

communicatietechnoLogie: 
zie: informatietechnologie 

computergebruik: 
zie: informatietechnologie 

concurrentie: 
zie: economische orde 

concurrentiepositie, internationaLe 
concurrentieverhoudingen, interna
tionale: 
zie: internationale economische 
samenwerking 

concurrentievervaLsing: 
zie: economische orde 

con flictbeh eers i ng/conflictpreven tie: 
zie: veiligheidsbeleid 

constitutionele monarchie: 
zie: staatsvorm 

constitutionele toetsing: 
zie: Grondwet 

Consultatiebureau voor ALcohoL en 
Drugs (CAD): 
zie: verslaving 
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consultatief referendum: 
zie: referendum 

consumentenbeleid: 
AOV: 4,19 
CDA: 19,32 
D66: 12, 13,72, 114 
GL: 18,70,71 
GPV: 34,58,61 
PvdA: 14,57 
RPF: 43,46 
SP: 16 
WO: 9 

consumentenorganÎsatie/consumen
ten platform: 
zie: consumentenbeleid 

consumentisme: 
zie: consumentenbeleid 

containervervoer: 
zie: goederenvervoer 

convenanten: 
zie: milieubeleid 

correctief referendum: 
zie: referendum 

corrigerend (wetgevings)referen
dum: 
zie: referendum 

crèche: 
zie: kinderopvang(voorzieningen) 

crim inal iteit( s bestrijding): 
AOV: 27,28 
CD: 5,18 
CDA: 1,5,9,11,28,29,31,39,41, 

50-53,55,56,60,70,89,100 
D66: 8, 12,36,50,69,74,76,83, 

102-108,133,134,148 
GL: 9,22,23,31,38.39 
GPV: 7,19-21,24,43,81,84,85, 

88,97 
PvdA: 8,33,70-77,81,84 
RPF: 3,5,9,26,27,31,32,34-67, 

69,74 
SGP: 1,6,10,14,16,19,46,55,57 
SP: 20, 29, 30 
WO: 1,5,17,18,23-26,46 

criminele organisaties: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

crisisbeheersingsoperaties: 
zie: militaire interventie 

cuLtureel erfgoed: 
zie: cultuurbeleid 

cultureeL pluralisme/cultureLe pluri
formiteit: 
zie: cultuurbeleid; minderheden, 
etnische en culturele 

culturele identiteit: 
zie: cultuurbeleid; minderheden, 
etnische en culturele 

cultuurbehoud: 
zie: cultuurbeleid 

cultuurbeLeid (zie ook de rubriek 
'Nederlandse taal'): 
CD: 6,16,23 
CDA: 17,27,48,67,68,70 
D66: 2,4,36,39-44,49,58, 111, 
116, 123,134,148 
GL: 8,15,20,23,29,52,65 
GPV: 75, 80, 86, 93 
PvdA: 4,12,43,44,53,54,70,78, 

105 
RPF: 
SP: 
SGP: 
WO: 

3,5, 12, 14,4~48,50 
25,26 
43,48,61 
32,41 

cu ltuurgoederen: 
zie: cultuurbeleid 

cultuurlandschap: 
zie: natuurbeleid 

cultuurpolitiek/cuLtuurspreiding: 
zie: cultuurbeleid 

cultuuruitingen: 
zie: cultuurbeleid 

curatieve zorg: 
zie: ziekenverzorging 

dagbehandeling/dagopvang ollde
renzorg: 
zie: ouderen beleid 

dagbladen: 
zie: mediabeleid 

daklozen: 
zie: welzijnsbeleid 
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decentralisatie/privatisering over
heidsbestuur en overheidsbeleid: 
AOV: 13 
CD: 7 
CDA: 32-44,89 
D66: 12,46,95, 101 
GL: 7,11,12,14,23,51,53 
GPV: 84 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
WD: 

7,18,95,98,99 
21,28,61 
12 
1,3,4,38 
2, 6, 7, 11- 13, 24 

deeltaxi: 
zie: openbaar vervoer 

deeltijdarbeid: 
CDA: 2, 13-15,29,30,83 
D66: 16, 18,22,59,61,85 
GL: 44,48, 50, 54-56 
GPV: 16,32,33 
PvdA: 6,28,29,30,34,36,37 
RPF: 3,8,21,23,24 
SEN: 5 
SGP: 36,38 
SP: 5 
WD: 1,29 

deeltijdbanen/deeltijdwerk( ers): 
zie: deeltijdarbeid 

defensie-apparaat/defensiebudget: 
zie: krijgsmacht 

defensiepersoneel: 
zie: krijgsmacht 

delfstoffen: 
zie: grondstoffenbeleid 

delicten: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

delinquenten: 
zie: wetshandhaving 

Deltaplan Grote Rivieren: 
zie: milieubeleid 

dementen/dementerende ouderen: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 
democratie: 
zie: staatsvorm 

democratisering in het bedrijfsleven: 
zie: ondernemingsraad 
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demotie: 
zie: ouderen(beleid) 

Denemarken: 
zie: Scandinavië 

denivellering: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

departementale indeling: 
zie: departementen 

departementen: 
AOV: 4,19 
CD: 4,23 
CDA: 2, 13, 18, 27, 30, 46, 64, 88 
D66: 69,73,95,96,105, 107, 114, 

116 
GL: 63 
GPV: 9-10,23 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
WD: 

27,74,88,99,100 
8,32,46,75 
3 
28 
21,34 
20 

derde geldstroom: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

Derde Wereld: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

deregulering: 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsbe
leid 

detailhandel: 
zie: midden- en kleinbedrijf (MKB) 

diefstal: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

diensten economie: 
zie: dienstensector 

dienstensector: 
AOV: 14,15 
CD: 7 
CDA: 83,88 
D66: 5,16,17,51,64 
GL: 4,46,65 
GPV: 57 
PvdA: 5,29-31,33 
RPF: 59 
SEN: 3 

SP: 4 
WD: 6-8,27 

dienstplicht/dienstplichtigen: 
zie: krijgsmacht 

dienstverlening: 
zie: dienstensector 

dierenbescherming: 
zie: dierenwelzijn 

dierenwelzijn: 
CD: 12 
CDA: 73 
D66: 10,80, 149 
GL: 42,72,78, 80 
GPV: 54,100 
PvdA: 25,26 
RPF: 32,42-44,51,53,66 
SGP: 39-41 
SP: 18 
WD: 9,10 

dierproeven: 
zie: dierenwelzijn 

digitale handtekening: 
zie: informatietechnologie 

digitale media: 
zie: informatietechnologie 

digitale samenleving: 
zie: informatietechnologie 

dijkverhoging/dijkverzwaring: 
zie: waterstaat 

directe belastingen: 
zie: belastingen algemeen 

discriminatie: 
AOV: 1,24 
CD: 3,7,16,19 
CDA: 21,30,31,46,59 
D66: 37,39,62,64,67,68,103,124 
GL: 8,9,22,26,38,44,54,58 
GPV: 40,79,86 
PvdA: 28,29,43,47,67,93 
RPF: 10, 11,26, 27,38,40 
SEN: 1,4 
SGP: 3,13,26 
SP: 2,24,31 
WD: 19,20 

distributieland: 
zie: Nederland Distributieland 
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districtenstelsel: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 

dividendvrijstelling: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

docenten: 
zie: leerkrachten 

Dodewaard: 
zie: kernenergie 

doelstroken: 
zie: autoverkeer 

donorinseminatie: 
zie: kunstmatige bevruchting 

donorsperma: 
zie: kunstmatige bevruchting 

doodstraf 
CD: 1,18 
D66: 112 
RPF: 31 
SGP: 1,14 

doormigratie: 
zie: vluchtelingenbeleid 

doorstrom ing( sbeleid): 
zie: woningbouw 

dorpen: 
zie: wijken en dorpen 

draagkrach t( principe): 
zie: belastingen algemeen 

draagmoederschap: 
zie: kunstmatige bevruchting 

drankmisbruik: 
zie: verslaving 

drijfgassen: 
zie: milieubeleid 

drijfnetten: 
zie: dierenwelzijn 

drinkwater/drinkwaterbescher-
m ingsgebieden/ drin kwatervoorzie
ning: 
zie: milieubeleid 

drop-out(problematiek): 
zie: voortijdig schoolverlaten 
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dnlgs(beleid) 
zie: verslaving 

drugscriminaliteit/drugshandel: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

drugsgebruik: 
zie: verslaving 

drugshandel: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

drugsoverlast/drugspanden: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

drugstoerisme: 
zie: verslaving 

dualisme: 
zie: kabinet 

Duitsland: 
CD: 11 
CDA: 78 
D66: 79,85,113,140 
GL: 42 
GPV: 90 
PvdA: 12,87 
RPF: 55 
SGP: 33 

dumping: 
zie: internationale economische 
samenwerking 

duurzaam samenwonenden: 
zie: huwelijk 

duurzame economie: 
zie: milieubeleid 

duurzame energie(bronnen): 
zie: energiebeleid 

duurzame ontwikkeling: 
zie: milieubeleid 

duurzame samenleving: 
zie: milieubeleid 

dwangarbeid: 
zie: rechten van de mens 

echtscheiding(sprocedures): 
zie: huwelijk 

ecodrugs: 
zie: verslaving 

ecodumping: 
zie: milieubeleid 

ecologie: 
zie: milieubeleid 

ecologisch beheer/ecologische cri
sis/ecologische duurzaamheid: 
zie: milieubeleid 

ecologische grenzen/ecologische in
novatie: 
zie: milieubeleid 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS): 
zie: milieubeleid 

ecologische landbouw: 
zie: landbouwbeleid 

ecologische modernisering/ecologi
sche normen/ecologische vernieu
wing: 
zie: milieubeleid 

ecologisering van het belastingstelsel: 
zie: milieubeleid 

Economische en Monetaire Unie 
(EMU): 
AOV: 33 
CD: 15 
CDA: 89,93 
D6~ 110,131, 132, 13~ 146 
GL: 1,42 
GPV: 88 
PvdA: 82,83 
RPF: 63 
SGP: 56 
SP: 3,31 
VVD: 1,5 

economische groei: 
AOV: 2,3,30,32, 36 
CDA: 1,6, 10,49,63,66,89 
D66: 1-5,10,20,71,90,110, 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
VVD: 

132, 133 
1,44,47,48,64-67,69 
3,46,55,57,62,65,93,101 
3,4,9,11,13,20,31 
58 
8,29,32,61 
1,4-7,12,28,31,32 

economische ontwikkeling: 
zie: economische groei 
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economische orde: 
AOV: 2 
CD: 7,9 
CDA: 1,8,11,46,58,59,64,66, 

83,89,93 
D66: 2, 12, 13,23, 126, 129, 148 
GL: 1,3,5-8,13-15,18,19,33, 

35,46,48,50,67 
3,32,34,47,56,57,88 
7,11,18,19,28,42,81,99 
5,15,21,58-60,65 

GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

I 
8,29,33,38 
1,4,5,16,31 
1,4,7,9,12,32 

economische structuur: 
zie: economische orde 

economische vooruitgang: 
zie: economische groei 

ecopolis: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

ecosysteem: 
zie: milieubeleid 

ecotax: 
zie: milieubeleid 

ecotoerisme: 
zie: milieubeleid, recreatie 

één verdieners: 
zie: alleenverdieners 

eerste geldstroom: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

Eerste Kamer: 
zie: Staten-Generaal 

eerstelijns-gezondheidszorg: 
zie: gezondheidszorg 

eiceldonatie: 
zie: kunstmatige bevruchting 

eigen bijdrage/eigen risico: 
zie: ziekenfonds; ziektekostenver
zekering 

eigen-woningbezit: 
zie: belasting en eigen woning; 
woningbezit 
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Eindhoven-Helmond: 
zie: grote steden/grote-steden be
leid 

Eindhoven, vliegveld: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

eindloon: 
zie: pensioenen 

elektriciteitsverbruik/elektriciteits
voorziening: 
zie: energiebeleid 

elektronificering: 
zie: informatietechnologie 

elektronische betaling: 
zie: informatietechnologie 

elektronische snelweg: 
zie: informatietechnologie 

elektronische spitsheffing/elektroni
sche tolheffing: 
zie: autoverkeer 

elektronisch huisarrest: 
zie: gevangeniswezen 

e-mail: 
zie: informatietechnologie 

emancipatie(beleid) (zie ook de ru
briek 'kinderopvang( voorzieningen '): 
CDA: 47,74,80,88,90,94 
D66: 3,19,58,64,65,91,105, 

ll3, ll7, 118, 127, 134 
GL: 17,21,26,54,63 
GPV: 16,79 
PvdA: 
SEN: 
SGP: 
VVD: 

6,7,8,18,28,30,31,34,83 
5 
34 
18 

embryo-onderzoek (zie ook de ru
briek 'kunstmatige bevruchting'): 
CDA: 24 
GPV: 10 
RPF: 37,38,42 

emissie (terugdringing van): 
zie: milieubeleid 

emissienormstelling/emissieplafond: 
zie: milieubeleid 

emissierechten: 
zie: milieubeleid 

employability: 
zie: deeltijdarbeid, werkgelegen
heid 

EMU-criterium: 
zie: Economische en Monetaire 
Unie (EMU) 

EMU-norm: 
zie: Economische en Monetaire 
Unie (EMU) 

Energie Prestatie Norm (EPN): 
zie: energiebeleid 

energiebedrijven: 
zie: energiebeleid 

energiebeleid (zie ook de rubriek 
'kernenergie'): 
AOW: 8,36 
CD: 1,20 
CDA: 6,42,64,66,68,73, 78, 92 
D66: 1,4-6,10,70-72,74,82,85, 

GL: 

GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

131, 135 
4,14,42,46,61,64,65, 
67-70,74,77 
47,49 
10,13,14,16,20,21,25,91 
5,46,48,59,62,75,77 
28,31 
1,17 
31 

energiebesparing/energiedragers: 
zie: energiebeleid 

energiegebruik/energieheffing: 
zie: energiebeleid 

energieopwekking: 
zie: energiebeleid 

energieverbruik: 
zie: energiebeleid 

energievoorziening: 
zie: energiebeleid 

erfelijkheidsonderzoek: 
zie: preventie van ziekten 

erfrecht: 
CDA: 92 
D66: 109,131 
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GL: 62 
SGP: 33 
SP: 37 

erotische telefoonlijnen: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

ethische problematiek (medisch, 
technologisch): 
CDA: 4, 24,25, 77 
D66: 38 
GL: 52,60 
GPV: 45 
PvdA: 69 
RPF: 5, 19,40 

etikettering: 
zie: consumentenbeleid: 

etnische apartheid/etnische entitei
ten/etnische minderheden: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

etnische ondernemers: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

etnische spanningen: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

Euregio 's: 
zie: Europese samenwerking 

Euro: 
zie: Economische en Monetaire 
Unie (EMU) 

Europa met twee snelheden: 
zie: Europese samenwerking 

Europees Energie Handvest: 
zie: energiebeleid; Europese sa
menwerking 

Europees Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid (GLB): 
zie: landbouwbeleid; Europese sa
menwerking 

Europees Parlement: 
zie: Europese samenwerking 

Europees veiligheidsbeleid/Europees 
veiligheidssysteem: 
zie: Europese samenwerking; vei
ligheidsbeleid 
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Europees Verdrag Mensenrechten: 
zie: Europese samenwerking; rech
ten van de mens 

Europese Centrale Bank: 
zie: Europese samenwerking 

Europese Commissie: 
zie: Europese samenwerking 

Europese defensiemacht: 
zie: Europese samenwerking; vei
ligheidsbeleid 

Europese eenwording: 
zie: Europese samenwerking 

Europese Hof van justitie: 
zie: Europese samenwerking 

Europese integratie: 
zie: Europese samenwerking 

Europese landbouv.fondsen/Europe
se landbouwmarkt: 
zie: landbouwbeleid; Europese sa
menwerking 

Europese Muntunie: (EMU) 
zie: Economische en Monetaire 
Unie 

Europese Politieke Samenwerking 
(EPS): 
zie: Europese samenwerking 

Europese Raad van Ministers: 
zie: Europese samenwerking 

Europese samenwerking (zie ook af
zonderlijke rubriek Economische en 
Monetaire Unie): 
AOV: 29, 33, 35 
CD: 7,16,23 
CDA: 5,9,27,37,42,43,45-49, 

55,57,58,60,61,64,68,73, 
74,77-80,84,85,88,92-94 

D66: 4, 10,36,41,55,68,70,72, 
79,80,89,90, 99, 104, 110-
114,117,124,129,131,141 

GL: 24,29,33-37,39-42,45,62, 
63, 74, 76, 78 

GPV: 28,50,59,61,75,83,85,87, 
88, 90, 93, 104 

PvdA: 15,25,54,76,82-88,90,93, 
96,100,101 

RPF: 3,5,27,30,43,44,46,51-53, 
66-73,76 

SGP: 8, 13,41,42,54, 55,61 
SP: 1,3,17,31,32,34,35,37,38 
VVD: 2,5-7,10,11,20,26,32,43, 

46,49 

Europese Structuuifondsen: 
zie: Europese samenwerking 

Europese Unie (EU): 
zie: Europese samenwerking 

Europese veiligheidssamenwerking: 
zie! Europese samenwerking 

Europol: 
zie: politiebeleid; Europese samen
werking 

euthanasie: 
AOV: 21 
CDA: 4,25 
D66: 38 
GL: 60 
GPV: 4,9, 13, 14,95 
PvdA: 69 
RPF: 5,37,38 
SGP: 43,45 
SP: 11, 12,24 
VVD: 16 

evenredige vertegenwoordiging: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 

ex-gedetineerde: 
zie: gevangeniswezen 

export(bevordering): 
AOV: 33 
D66: 2,10,69, 116, 125 
GL: 78 
GPV: 58,59 
SGP: 31,39 
VVD: 8-10 

exportfinancieringsfaciliteiten/ex
portkredietgaranties: 
zie: export(bevordering) 

extensieve landbouw: 
zie: landbouwbeleid 

externe handel: 
zie: internationale economische 
samenwerking 

Factor Vier: 
zie: milieubeleid 
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familiebedrijf 
zie: midden- en kleinbedrijf 

farmaceutische industrie/farmacie: 
zie: gezondheidszorg 

fauna-bescherming: 
zie: natuurbeleid 

federaal Europa: 
zie: Europese samenwerking 

fietsers en voetgangers: 
CDA: 13,68 
D66: 72,74,86,88 
GL: 76 
GPV: 29,63 
PvdA: 22 
RPF: 41,55 
SGP: 21,25,28 
SP: 19 

fietspaden/fietsenstallingen/fietsstro
ken/fietsverkeer/fietsvoor zieningen: 
zie: fietsers en voetgangers 

file( vorming): 
zie: autoverkeer 

film: 
zie: cultuurbeleid 

filmkeuring: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

financiële verantwoording van het 
verkiezingsprogramma: 
D66: 133-148 
GPV: 93,94 
RPF: 78 
SGP: 61 

financieringstekort: 
zie: collectieve uitgaven 

fiscaal beleid/fiscaal stelsel: 
zie: belastingen algemeen 

fiscale basisaftrek: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

fiscale criminaliteit: 
zie: belastingfraude 

fiscale hervormingen: 
zie: belastingen algemeen 
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Fiscale Informatie- en Opsporings
dienst (FIOD): 
zie: belastingfraude 

flexibele arbeid(stijden): 
zie: deeltijdarbeid 

flexibele pensionering: 
zie: pensioenen 

flexibel werken: 
zie: deeltijdarbeid 

flexibilisering van arbeidsvoorwaar
den: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

flexibilisering van markten: 
zie: economische orde 

flexibilisering van pensioenen: 
zie: pensioenen 

flexwerkers: 
zie: deeltijdarbeid 

flora-bescherming: 
zie: natuurbeleid 

Fonds voor de Amateurkunst: 
zie: cultuurbeleid 

Fonds Economische Structuurver
sterking (FES) (aardgasbatenfonds): 
zie: collectieve uitgaven 

Fonds voor de Podiumkunsten: 
zie: cultuurbeleid; openbaar ver
voer 

formateur (gekozen): 
zie: kabinet 

Fort Europa: 
zie: Europese samenwerking 

fosfaat: 
zie: mestproblematiek; milieube
leid 

fossiele brandstoffen: 
zie: grondstoffenbeleid 

franchise: 
zie: pensioenen 

Frankrijk: 
CD: 11 

GL: 42 
SGP: 24 

fraude(bestrijding) sociale voorzie
ningen: 
CD: 14 
GPV: 14,27,48, 103 
RPF: 24 
SGP: 14,37 
SP: 29 
VVD: 13 

Friese taal en cultuur: 
CDA: 27,46 
D66: 41 
GPV: 81 

functionele decentralisatie: 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsbe
leid 

functionele regio's: 
zie: provinciaal bestuur en beleid; 
regionale ontwikkeling 

fundamenteel wetenschappelijk on
derzoek: 
zie: hoger onderwijs (inc!. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

fysieke infrastructuu r/fYsieke inrich
ting: 
zie: infrastructuur 

fysiotherapie: 
zie: ziekenverzorging 

gasprijs/gasverbruik/gasvoorziening: 
zie: energiebeleid 

gaswinning: 
zie: grondstoffen beleid 

gastouderprojecten: 
zie: kinderopvang(voorzieningen); 
ouders en opvoeders 

Gaza-strook: 
zie: Midden-Oosten 

geboorteregeling: 
zie: bevolkingsgroei 

Gedeputeerden: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 
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gedetineerden: 
zie: gevangeniswezen 

gedoogbeleid/gedoogcu ltu ur: 
zie: criminaliteit(sbestrijding); 
verslaving 

geestelijke gezondheidszorg: 
AOV: 21 
CDA: 19,22,25,71 
D66: 3,27,29,31,37,107 
GL: 59,60 
GPV: 39-42 
PvdA: 59,67,68 
RPF: 10, 38, 40 
SGP: 5,45 
SP: 10, 11,24 
WO: 14,16,19 

geestelijke verzorging (in gevange
nissen, leger, ziekenhuizen): 
zie: religie 

geestelijk gehandicapten: 
zie: geestelijke gezondheidszorg; 
gehandicapten(zorg) 

gehandicapten (zorg): 
AOV: 19,21,23,31 
CD: 14 
CDA: 1,4,10,15,19,21,24,26, 

D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 

RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
WO: 

81,88 
3,24,27,37,82, 134 
13,24,29,44,57,59-61,75 
7,9,12,38,39,44,66,71 
28,38,44,47,56-59,66,67, 
68 
1,5,8,11,21,25,37,39-41 
1 
5,34,45,46,50 
5,7,10,11,19 
16,19 

gehuwden: 
zie: huwelijk 

geïntegreerde landbouw: 
zie: landbouwbeleid 

geïntegreerd speciaal onderwijs: 
zie: speciaal onderwijs 

gekozen burgemeester: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

geldboetes: 
zie: wetshandhaving 
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gelijke behandeling: 
zie: discriminatie; emancipatie(be
leid) 

geluidshinder/geluidsoverlast: 
zie: milieubeleid 

gemeenschappelijke regelingen: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

Gemeenschappelijk Landbouw Be
leid (GLB): 
zie: Europese samenwerking, land
bouwbeleid 

Gemeenschappelijk Visserij beleid: 
zie: Europese samenwerking; visse
rijbeleid 

Gemeentefonds: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

gemeentelijk bestuur en beleid: 
AOV: 18 
CD: 18 
CDA: 10,14,15, 18,21,27-31,40, 

43,51,52,70-72,83 
D66: 3,~ 12,21,25,30,44,4~ 

59,65,69,73,78,84,86,88, 
90,93,94,98,99,101,102, 
104, 105, 147 

GL: 11,12,23,25,29,51,53,56, 
57,59,69,74,75 

GPV: 20,21,37,42,43,50,52,68, 
81,84 

PvdA: 8, 12,22,27,29,31,33,34, 
38,39,47,49,50,56,62,66, 
68,71,73,74,76-78,88,98, 
100 

RPF: 13, 17,22,26,28,35,36,49, 
55,57 

SEN: 3,4 
SGP: 6,11,12,14,15,17-19,28, 

46,47 
SP: 1,3,15,19,20,26,28 
VVD: 2, 13, 17,20,24,32,34,42 

gemeentelijke belastingen/gemeente
lijke heffingen/gemeentelijke lasten
druk: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

gemeentelijke herindeling: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

gemeentelijke sociale dienst: 
zie: sociale voorzieningen 

gemeenteraad: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

Gemeentewet: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

Geneeskundige Inspectie: 
zie: gezondheidszorg 

geneesmiddelen (pakket): 
zie: ziekenverzorging 

genetische discriminatie/genetische 
interventie/genetische manipula
tie/genetische modificatie: 
zie: genetische technologie 

genetische persoonsgegevens: 
zie: persoonsgegevens, registratie 
van 

genetische technologie: 
CD: 21 
CDA: 24,77 
D66: 11,38 
GL: 72,78 
GPV: 11,54, 100 
RPF: 5,37,38,42,43 
SGP: 5, 40, 43 
SP: 12, 18 

genetische manipulatie: 
zie: genetische technologie 

gentherapie: 
zie: genetische technologie 

georganiseerde misdaad/georgani
seerde criminaliteit: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

gepensioneerden: 
zie: ouderenbeleid; pensioenen 

geriatrische afdeling: 
zie: ouderenbeleid; ziekenverzor
ging 

gescheiden inzameling van afval: 
zie: milieubeleid 

getijdenenergie: 
zie: energiebeleid 

gettovorming: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele; stadsvernieuwing 
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gevangen iscellen/gevangen isstraf 
zie: gevangeniswezen 

gevangeniswezen: 
AOV: 
CD: 
CDA: 
D66: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

7,27 
18 
31, 50, 52, 54, 71 
31, 107 
23,86 
74,75,88 
9,26,31,33 
14 
13,30 
25 

gewasbeschermingsmiddelen: 
zie: milieubeleid 

geweldscriminaliteit/geweldsdelic
ten/geweldsmisdrijven: 
zie: criminaliteit(sbestrijding); 
seksueel geweld 

gewogen loting: 
zie: hoger onderwijs 

gezin/gezinsbeleid/gezinsleven: 
zie: huwelijk; ouders en opvoeders 

gezinshereniging: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

gezinsvoogd: 
zie: jongeren(beleid) 

Gezondheidsraad: 
zie: gezondheidszorg 

gezondheidsvoorlichting: 
zie: preventie van ziekten 

gezondheidszorg: 
AOV: 3-5,14,19-22 
CD: 21 
CDA: 1,4,10,11,14,15,19,21, 

23,25,28,30,38,51,66,76, 
82,89 

D66: 2-3,4,11,19,27-32,34-38, 

GL: 
GPV: 

PvdA: 

RPF: 
SEN: 
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50,59,60,62,69,71,76,80, 
82,89, 111, 132- 134, 137, 
142, 148 
15,51,52,55,59,65,78 
38,40,44,45,51,54,55,79, 
94,99 
1,3-5,7,8, 18,29,30,36, 
57-69,76 
3, 10, 13,39,40,44,57,78 
1,3 

SGP: 2,8,29,32,43,45,47,61 
SP: 1,8-11,36 
VVD: 1,5,12,14-19 

GGD: 
zie: ziekenverzorging 

giften aftrek: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

girogluren: 
zie: persoonsgegevens, registratie 
van 

glastuinbouw (zie ook de rubriek 
'landbouwbeleid'): 
CDA: 40 
D66: 7 
GPV: 59,60 
PvdA: 25 
RPF: 52 
VVD: 9 

godsdienst/godsdienstvrijheid: 
zie: religie 

goederentreinen: 
zie: goederenvervoer 

goederenvervoer: 
AOV: 30 
CD: 13 
CDA: 43,61,66,68 
D66: 9,70,72,78,85,87,88, 110 
GL: 46,65,67,68,70,74,76 
GPV: 49,51,52,57,58,63,64 
PvdA: 9,10,12,16,23 
RPF: 28,46,54,55,62,69,70 
SGP: 18,21,24 
SP: 19,32 
VVD: 7,11,27-29 

gokautomaten/gokindustrie/gokver
slaving: 
zie: verslaving 

) 

GOS (Gemenebest van Onafhanke
lijke Staten): 
zie: Midden- en Oost-Europa 

grenscontrole op personenvervoer: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

grensoverschrijdende misdaad: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

grensoverschrijdende ontwikkelingen: 
zie: regionale ontwikkeling 

grensregio's: 
zie: regionale ontwikkeling 

Groene Hart van Holland: 
zie: natuurbeleid 

groene infrastructuur/groene omge
ving: 
zie: natuurbeleid 

groene stroom: 
zie: energiebeleid 

groenfondsen: 
zie: milieubeleid 

groepsgrootte, verkleining van: 
zie: school 

groepstaxi: 
zie: openbaar vervoer 

grondbeleid: 
zie: grondpolit~k 

grondonteigening: 
zie: woningbouw 

grondpolitiek: 
CDA: 72 
GL: 66 
PvdA: 25 
SP: 15,38 
SGP: 41 

grondprijzen: 
zie: grondpolitiek 

grondrechten (klassieke en sociale): 
zie: Grondwet 

grondspeculatie: 
zie: grondpolitiek 

grondstofbesparing: 
zie: grondstoffenbeleid 

grondstoffenbeleid: 
CD: 15,19 
CDA: 64,79 
D66: 1,4,5, 10,72,79,82,88, 132 
GL: 64,65,67-69,74,77 
GPV: 49,53 
PvdA: 9,13,14,21,25,26,91 
RPF: 45,46,62,66,77 
SGP: 7,22 
SP: 31,34,38 
VVD: 31 
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grondstoffengebruik: 
zie: grondstoffenbeleid 

grond waarde: 
zie: grondpolitiek 

grondwater(beheer ): 
zie: milieubeleid 

Grondwet: 
AOV: 1 
CD: 4,5 
CDA: 27 
D66: 41,53,64,65,80,92,94,106 
GL: 21,23 
GPV: 79,82 
PvdA: 103 
RPF: 11,15,17,26,27,31,38 
SEN: 4 
SGP: 11, 14,49 

Groot-Brittannië: 
zie: Verenigd Koninkrijk 

grootstedelijke gebieden: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

grote steden/grote-steden beleid: 
CDA: 43,51,66,70,71 
D66: 2,8,30,40,42,69,74,86, 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

90,95,98-100,102,105, 
134, 135, 148 
66, 75 
62,67,84 
10, 12,22,62,78,96,98 
28,55 
3 
12 
27 
2, 12,29,30 

gymnasium: 
zie: voorbereidend wetenschappe
lijk onderwijs 

HALT-afdoening/HAL T-bureaus: 
zie: wetshandhaving 

handelsbarrières/handelsbelemme
ringen/handelsliberalisatie: 
zie: internationale economische 
samenwerking 

handen aan het bed: 
zie: ziekenverzorging 
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handhaving van de openbare orde: 
zie: politiebeleid 

handicap, mensen met een: 
zie: gehandicapten(zorg) 

hands-free telefoon: 
zie: autoverkeer 

Hanzelijn: 
zie: openbaar vervoer 

hard drugs(verslaafden): 
zie: verslaving 

havens: 
zie: zeehavens en zeescheepvaart 

HA VO (Hoger Algemeen Voortge
zet Onderwijs): 
zie: algemeen voortgezet onder
wijs 

HBO: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

HBO-Raad: 
zie: hoger onderwijs (inc!. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

heenzendingen: 
zie: wetshandhaving 

heidevelden: 
zie: natuurbeleid 

herbebossing: 
zie: milieubeleid 

hergebruik(sverplichting): 
zie: milieubeleid 

herintreders op de arbeidsmarkt: 
zie: werkgelegenheid 

heroïne/heroïneverstrekkingsexperi
menten: 
zie: verslaving 

herscholing: 
zie: omscholing arbeid 

herverdeling van arbeid: 
zie: werkgelegenheid 

herverdeling van inkomens: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

Hoge Commissaris inzake Nationa
le Minderheden: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

hoger beroep: 
zie: wetshandhaving 

Hoger Beroepsonderwijs (HBO): 
zie: hoger onderwijs (inc!. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

hoger onderwijs (incl. Hoger Be
roepsonderwijs): 
AOV: 8 
CD: 8 
CDA 17,28,29, 36, 85-87 
D66: 25,45,48,51-57,66,69, 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

122, 139 
1,17,28 
74 
10,16,48,49,51,52 
16,19,62 
53 
20-22 
7,32,36,38-40,42 

hoge-snelheidslijnen (HSL): 
zie: openbaar vervoer 

homeopathie: 
zie: alternatieve geneeswijze 

homohuwelijk: 
zie: homoseksualiteit; huwelijk 

homoseksualiteit: 
D66: 108 
GL: 26,38,39 
PvdA: 104 
RPF: 8 
SGP: 3,44 

Hongarije: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

hoogbejaarden: 
zie: ouderen beleid 

hospices: 
zie: ziekenverzorging 

houseparty's: 
zie: verslaving 

Huis van Bewaring: 
zie: gevangeniswezen 
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huisarts: 
zie: artsen 

huisdetentie: 
zie: gevangeniswezen 

huisdieren: 
zie: dierenwelzijn 

huisjesmelkerij: 
zie: woningbezit 

huisvesting: 
zie: woningbezit 

huizentekort: 
zie: woningbouw 

hulp bij zelfdoding: 
zie: zelfdoding 

hulpagenten: 
zie: politiebeleid 

humanitaire hulp: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

humanitaire interventie: 
zie: militaire interventie 

huur(ders): 
zie: woningbezit 

huurbelasting: 
zie: woningbezit 

huurbeleid: 
zie: woningbezit 

huurharmonisatieihuurliberalisatie: 
zie: woningbezit 

huurprijzen wetgeving: 
zie: woningbezit 

huursubsidie: 
zie: individuele huursubsidie 

huurstijginglhuurtrendlhuurverho
ging: 
zie: woningbezit 

huurwaardeforfait: 
zie: belasting en eigen woning 

huurwoningen: 
zie: woningbezit 
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huwelijk (zie ook de rubriek 'ouders 
en opvoeders'): 
CD: 6,16 
CDA: 1,2, 11, 13, 15, 18,24,29, 

51,52,89,91,92 
3,25,35,50, 108, 109, 129 
17,38,58 
5,15-17,32,33,96 
6,41,104 

D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
VVD: 

1,6-9,24,31,34 
3,6,33-35,44 
12,22 

hypotheekrente, fiscale aftrek van: 
zie: belasting en eigen woning 

ideële omroepverenigingen: 
zie: mediabeleid 

identificatieplicht: 
zie: persoonsgegevens, registratie 
van 

identiteitsgebonden omroepvereni
gingen: 
zie: mediabeleid 

IJmeer: 
zie: natuurbeleid 

IJsselmeer: 
zie: natuurbeleid 

IJzeren Rijn: 
zie: openbaar vervoer 

illegalen (instroom van): 
zie: vluchtelingen(beleid) 

illegale vreemdelingen: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

immigranten kinderen: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele; onderwijs aan allochtonen/ 
migranten 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND): 
zie: vluchtelingen(beleid) 

immigratie(land): 
zie: vluchtelingen(beleid) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

importheffingen: 
zie: internationale economische 
samenwerking 

inactieve werknemers: 
zie: werkgelegenheid 

inbraak: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

inburgeringscontractenlinburge
ringstrajecten: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

incest: 
zie: seksueel geweld 

India: 
zie: Azië 

indirecte belastingen: 
zie: belastingen algemeen 

individualisering van pensioenen: 
zie: pensioenen 

individuele huursubsidie: 
AOV: 5, 18,26 
CDA: 69,81,83 
D66: 20,83 
GL: 9,54,61 
GPV: 66 
PvdA: 1,31,71,78,79 
RPF: 49 
SGP: 20 
SP: 14,24,28 
VVD: 30 

Indonesië: 
zie: Azië 

industriële innovatie: 
zie: technologische vernieuwingen 

inflatie: 
AOV: 26 
CD: 14 
D66: 61,83 
GL: 61 
GPV: 51 
SP: 4, 14 
VVD: 11 

informateur: 
zie: kabinet 
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informatica( -onderwijs): 
zie: informatietechnologie 

informatiemaatschappij: 
zie: informatietechnologie 

informatiemarkt: 
zie: informatietechnologie 

informatietechnologie: 
CD: 9 
CDA: 3,7,8, 18,30,41,42,44,45, 

55,61,66,72,80,86,88,89 
D66: 2,4,9, 12,27,43,47,51,52, 

58,85,105,117,134 
24,28,29,65 GL: 

GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

70, 72, 76 
10-12,16,20,44,46,96,97 
15, 16,36,63 
26,29,49,52 
1,22 
3,7,19,28,32,34,37 

informatietijdperk: 
zie: informatietechnologie 

infrastructuur: 
CDA: 62,66,71,74,86,89 
D66: 2,7,9,39,42,73 
GL: 1, 15,23,62,76 
GPV: 57,62,64,65 
PvdA: 1,4,10-12,68,99 
RPF: 28,47,48 
SEN: 3 
SGP: 29 
VVD: 1,5,7,28,31 

inkomensbeleid: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

inkomenseffecten/inkomensgelijk
heid/inkomensongelijkheidlinko
mensverhoudingen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

inkomensmatiging/inkomensnivelle
ring/inkomensondersteuninglin-ko
mensontwikkeling/inkomensverbete
ring/inkomensverdeling/inkomens
zekerheid: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

inkomstenbelasting: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

Innovatie(Centra): 
zie: technologische vernieuwingen 
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innovatieve convenanten: 
zie: milieubeleid 

integratie van allochtonen/cultu
ren/migranten: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

integriteit van de schepping: 
zie: milieubeleid 

intellectuele eigendom: 
zie: cultuurbeleid 

intensieve landbouw: 
zie: landbouwbeleid 

intensieve thuiszorg: 
zie: thuiszorg 

intensieve veehouderij: 
zie: bio-industrie 

intercultureel onderwijs: 
zie: onderwijs aan allochtonen! 
migranten 

interculturele samenleving: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

intergemeentelijke samenwerking: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

Interliner: 
zie: openbaar vervoer 

internationaal betalingsverkeer: 
zie: internationale monetaire sa
menwerking 

I nternationaal Gerechtshof 
zie: Verenigde Naties 

Internationaal Monetair Fonds 
(IMF): 
zie: internationale monetaire sa
menwerking 

internationale concurrentie(kracht): 
zie: internationale economische 
samenwerking 

internationale economische samen
werking: 
AOV: 32,34 
CDA: 6, 10,59,73,78-80,93 

D66: 10,11,72,110,114,116, 

GL: 

GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

117,125 
4,32,35,42,45,47,63,68, 
70 
56,89,91 
1,9,81,85,89 
51,59,65-67,70,76,77 
2,8,41 
6,31 
7-9,11,31,46 

internationale handel: 
zie: internationale economische 
samenwerking 

Internationale Hof van Arbitrage: 
zie: Verenigde Naties 

internationale hulp: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

internationale markteconomie: 
zie: internationale economische 
samenwerking 

internationale monetaire samenwer
king; zie ook de afzonderlijke ru
briek 'Economische en Monetaire 
Unie (EMU)': 
CDA: 59 
D66: 36,117 
GL: 32,63 
PvdA: 81,91 
RPF: 63,69,70,73 
SP: 31,32 
VVD: 4,10,11,46 

internationale (rechts)orde: 
zie: buitenlands beleid 

interne markt: 
zie: Europese samenwerking 

internet: 
zie: informatietechnologie 

internet-economie: 
zie: informatietechnologie 

inrichting van Nederland: 
zie: ruimtelijke ordening 

intramurale voorzieningen: 
zie: ziekenverzorging 

investeringsbeleid: 
CDA: 88 
D66: 2, 132, 133, 135 
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GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
WO: 

67 
57,64,94 
3,10,31,40,96 
60 
1,5-8 

investeringsprojecten/investerings
ruimte: 
zie: investeringsbeleid 

in vitro-fertilisatie(ivf): 
zie: kunstmatige bevruchting 

Iran: 
zie: Midden-Oosten 

Islam(itisch): 
zie: religie 

isolatienormen/isolatie van wonin
gen: 
zie: energiebeleid 

Israël: 
zie: Midden-Oosten 

Israëlisch-Palestijns conflict: 
zie: Midden-Oosten 

jacht: 
zie: dierenwelzijn 

Japan: 
zie: Azië 

Jeruzalem: 
zie: Midden-Oosten 

jeugd(beleid) 
zie: jongeren(beleid) 

jeugdbende: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

jeugdbescherming/jeugdhulpverle
ning: 
zie: jongeren(beleid) 

jeugdcriminaliteit: 
zie: criminaliteit(sbestrijding); 
jongeren beleid 

jeugdgezondheidszorg: 
zie: preventie van ziekten 

jeugdhulpverlening: 
zie: jongeren(beleid) 
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jeugdpolitie: 
zie: politiebeleid 

jeugdwelzijn: 
zie: jongeren(beleid) 

jeugdwerkloosheid: 
zie: jongeren(beleid), werkgele
genheid 

Jeugdwerkgarantieplan (JWG): 
zie: jongerenbeleid; werkgelegen
heid 

jeugdzorg: 
zie: jongeren(beleid) 

Joegoslavië: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

joint implementation: 
zie: milieubeleid 

jongeren (beleid) 
AOV: 1,25 
CD: 6 
CDA: 3,5,7,11,13,15,19,26,29, 

31,51,53,71 
D66: 3,31,36,41,44,50,69,91, 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
WO: 

94, 102 
26,31,54,56,61 
18-21,43,85,94,96 
31,56,70,71,77,80 
3,7,9,31,34,36 
6, 14,46 
12,15,20-22,26 
12,16,21 

juridisering: 
zie: wetshandhaving 

justitie/justitieel apparaat: 
zie: wetshandhaving 

justitiële jeugd bescherming/justitiële 
jeugdinrichtingen: 
zie: jongeren(beleid) 

kabelmaatschappijen: 
zie: mediabeleid 

kabinet: 
CD: 4,23 
CDA: 42,46 
D66: 92, 94, 95 
GPV: 83 
PvdA: 88,99 
RPF: 26 

SGP: 11 
WO: 2 

kabinetsformateur/kabinetsformatie: 
zie: kabinet 

Kamerleden: 
zie: Staten-Generaal 

kansspelen: 
zie: verslaving 

kantongerecht/kantonrechter: 
zie: wetshandhaving 

kapitalistische economie: 
zie: economische orde 

kartelvorming: 
zie: economische orde 

kennisinfrastructuur: 
zie: infrastructuur 

kerk(en): 
zie: religie 

kernafval: 
zie: milieubeleid 

kerncentrales: 
zie: kernenergie 

kernenergie: 
CD: 20 
D66: 71 
GL: 73,77 
PvdA: 21,85 
RPF: 62 
SGP: 31,55 
SP: 17 
WO: 31 

kerntaken overheid: 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsbe
leid 

kerosine-accijns: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

ketenmobiliteit: 
zie: autoverkeer; openbaar vervoer 

keurmerk: 
zie: consumentenbeleid; milieube
leid 
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kiembaangentherapie: 
zie: genetische technologie 

kiesdrempel: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 

kiesrecht/kiesstelsel: 
CD: 4 
CDA: 45 
D66: 62,67,94 
GL: 6,25 
GPV: 82,88 
PvdA: 86,101 
RPF: 13,26,27 
SGP: 11 
SP: 3 

kiezer en gekozene: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 

kijk- en luistergelden: 
zie: mediabeleid 

kinder- en zedenpolitie: 
zie: politiebeleid 

kinderarbeid: 
zie: rechten van de mens 

kinderbescherming: 
zie: jongeren(beleid) 

kinderbijslag: 
CDA: 2, 13, 15,82 
GPV: 16,35,94,96 
RPF: 7 
SGP: 33,34 
VVD: 13 

kinderdagverblijven: 
zie: kinderopvang(voorzieningen) 

kinderopvang( voorzieningen): 
CDA: 2,14, 15,31,81 
D66: 18,19,37,46,47,49,66, 

GL: 
GPV: 
PvdA: 

SGP: 
SP: 
VVD: 

129, 134 
26,55,65 
16,93 
5,6,30,31,33,34,44,45, 
54,77,78 
49,61 
20 
12, 18 

kinderpornografie: 
zie: zedelijkheidswetgeving 
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kinderprostitutie: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

kinderrechter: 
zie: jongeren(beleid); wetshandha
ving 

kindertoeslag: 
zie: kinderbijslag 

kistkalveren: 
zie: bio-industrie 

klassengrootte: 
zie: school 

klassenverkleining: 
zie: school 

kleine criminaliteit: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

kleine ondernemers/kleine zelfstan
digen: 
zie: midden- en kleinbedrijf 
ziektekostenverzekering 

klein- en middenbedrijf 
zie: midden- en kleinbedrijf 

kliklijnen: 
zie: persoonsgegevens, registratie 
van 

klimaatsysteem/klimaatverande
ring: 
zie: milieubeleid 

klonen: 
zie: genetische technologie 

Koningin: 
zie: staatsvorm 

Koninklijke Marechaussee: 
zie: krijgsmacht; politiebeleid 

Koninkrijk(sgedachte)/Koninkrijks
statuut/Koninkrijksverhoudingen : 
zie: Aruba; Nederlandse Antillen 

Koninklijk Huis: 
zie: staatsvorm 

kooldioxyde (uitstoot van): 
zie: milieubeleid 

koopkracht( ontwikkeling): 
zie: loon- en inkomensbeleid 

koopwoningen: 
zie: woningbezit 

koppeling van uitkeringen en AOW: 
AOV: 13 
CDA: 13,30,81 
D66 18,20,60 
GL: 56 
GPV: 34 
PvdA: I, 30,40-42 
SP: 6 
VVD: 13 

korpsbeheerders/korpschefs: 
zie: politiebeleid 

korpsen: 
zie: politiebeleid 

Korps Nationale Reserve: 
zie: krijgsmacht 

Koude Oorlog: 
zie: Oost -West verhouding 

kraa m verlof 
zie: gezondheidszorg 

krant: 
zie: mediabeleid 

krijgsmacht: 
AOV: 33,35 
CD: 5,17 
CDA: 31,56 
D66: 126, 127, 140 
GL: 41 
GPV: 90,104 
PvdA: 87 
RPF: 71 
SGP: 59 
SP: 31,35,38 
VVD: 45 

kringloop(systemen): 
zie: milieubeleid 

kroongetuige: 
zie: wetshandhaving 

ku nst( beleid:) 
zie: cultuurbeleid 

kunstenaars: 
zie: cultuurbeleid 
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kunstmatige bevruchting (zie ook de 
rubriek 'embryo-onderzoek'): 
CDA: 24 
D66: 38 
GL: 60 
GPV: 10, 15,95 
PvdA: 69 
RPF: 8,38 
SGP: 5,43 

kunstmatige inseminatie: 
zie: kunstmatige bevruchting 

kunstmest: 
zie: milieubeleid 

kunstschatten/kunstwerken: 
zie: cultuurbeleid 

kunstzinnige vorming: 
zie: cultuurbeleid 

kustvaart: 
zie: zeehavens en zeescheepvaart 

kwaliteitsbewaking onderwijs: 
zie: onderwijsinspectie 

kwijtschelding van schulden (inter
nationaal): 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

kwijtschelding van schulden (natio
naal): 
zie: armoedebestrijding 

laagopgeleiden/laaggekwalificeerde 
werkzoekenden: 
zie: werkgelegenheid 

laagste inkomens/laagste lonen/ 
laagste loonschalen: 
zie: minimuminkomen 

lage lonen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

lage-lonenlanden: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

lagere overheden: 
zie: gemeentelijk bestuur en be
leid; provinciaal bestuur en beleid 

lager onderwijs: 
zie: basisonderwijs 
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landbouwbeleid (zie ook de rubrie
ken 'glastuinbouw' en 'mestproble
matiek'): 
AOV: 36,37 
CD: 11,22 
CDA: 6,14,32,40,58,61,62,64, 

D66: 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 

SGP: 
SP: 
VVD: 

66,70,72-76,94 
4,5,10,11,42,74,77,78, 
80,110,141 
4,42,65,66,72,74,78 
47,51,59,60 
10, 12,25,82,85 
42,43,50-52,59,65,66, 
69, 75 
29,39-41,61 
18 
9-11,27,29 

Landelijk Instituut voor Sociale Ver
zekeringen (LlSV): 
zie: uitvoeringsinstelling (uvi) 

Landelijke Organisatie Thuisverzor
gers (LOT): 
zie: thuiszorg 

landingsrechten: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

landinrich ting( sbeleid): 
zie: natuurbeleid 

landmacht: 
zie: krijgsmacht 

landmijnen: 
CDA: 57 
D66: 128 
SGP: 59 
SP: 35 

landgoed(eren): 
zie: natuurbeheer 

landschap( sbeheer )/landschapsbe
scherming/landschapsinrichting/ 
landschapspark: 
zie: natuurbeleid 

langdurig verlof: 
zie: arbeidsomstandigheden 

langdurig werklozen: 
zie: werkgelegenheid 

lastenafwenteling: 
zie: collectieve uitgaven 

lastendruk: 
zie: belastingen algemeen 

lastenverlich ti ng: 
zie: belastingen algemeen 

lastenverzwaring: 
zie: belastingen algemeen 

lasten op arbeid: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

Latijns Amerika: 
zie: Zuid-Amerika 

lawaai: 
zie: milieubeleid 

lease-auto's: 
zie: autoverkeer 

leefbaarheidsnormen: 
zie: milieubeleid 

leefmilieu/leefomgeving: 
zie: milieubeleid 

leeftijdsd iscrim inatie: 
zie: discriminatie 

leefvormen: 
zie: huwelijk 

leenstelsel; 
zie: studiefinanciering 

leerkrach ten: 
AOV: 32 
CD: 8 
CDA: 3,17,18 
D66: 31,45,47,48,51-54,134,138 
GL: 26 
GPV: 20,68,70-72 
PvdA: 5,17,33,44-46,48 
SGP: 49,61 
SP: 20,22 
VVD: 12,32,34, 35, 38 

leerlinge en): 
zie: school 

leerlingbegeleiding: 
zie: school 

leerlingenstelsel: 
AOV: 32 
D66: 51 
GL: 27 
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PvdA: 44,49 
VVD: 12,37 

leerlingen vervoer: 
zie: school 

leerlinguitval: 
zie: voortijdig schoolverlaten 

leerlingwezen: 
zie: leerlingenstelsel 

leerplicht/leerplichtige leeftijd: 
CD: 8 
CDA: 5,18,31,51,53 
GPV: 31 
PvdA: 47,49,52,77,105 

leerrecht: 
zie: leerplicht/leerplichtige leeftijd 

legbatterijen: 
zie: bio-industrie 

Lelystad, vliegveld: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

leraar(sberoep ): 
zie: leerkrachten 

lerarenopleiding: 
zie: hoger onderwijs 

lesbische relatie: 
zie: homoseksualiteit 

lesgeld: 
zie: studiefinanciering 

levensbeëindigend handelen: 
zie: abortus (provocatus); eutha
nasie 

levenslang leren: 
zie: onderwijs aan volwassenen 

Libanon: 
zie: Midden-Oosten 

lichamelijk gehandicapten: 
zie: gehandicapten(zorg) 

lightrail-lijn: 
zie: openbaar vervoer 

lik-op-stuk-beleid: 
zie: wetshandhaving 
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lobby: 
zie: actiegroepen 

lokaal bestuur: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

lokale omroep: 
zie: mediabeleid 

lokale overheden: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

Loket 2000: 
zie: informatietechnologie 

loon- en inkomensbeleid (zie ook de 
rubriek 'minimuminkomen'): 
AOV: 2,9,12, 13, 15,18 
CDA: 14, 15, 18,30,34,64,74,78, 

81,83-85,92 
D66: 3, 10, 14, 16, 18,20,22, 

GL: 

GPV: 
PvdA: 

RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

25,60,61,83, 110, 129, 
131, 136 
1, 13,45,46,48,50,52,55, 
56,62 
16,31,34,59,94,98 
1,6,7,15,17-19,25,29, 
30-33,39-42,50,58,59, 
61,63,79 
22,24,40,45,51,61,62 
1,3 
29,34,35,53 
4-7,23,24,30,38 
3,4,6, 12, 13, 15, 19,34 

loon- en inkomstenbelasting: 
AOV: 9,21 
CD: 15 
CDA: 30,81,83,89,91,92 
D66: 2,5,10,15-17,20,22,86, 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

130-132 
55,62,69,74 
36,55,58,63,91,98 
15,42 
62,64 
33,34 
4,7,15,21,36,37 
6,13 

loon index: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loonkosten: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loonkostensubsidies: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loonmatiging: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loononderhandelingen/loonontwik
keling: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loonschalen/loonvorming: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loonstijging: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

loopbaanonderbreking/loopbaanver
betering: 
zie: arbeidsomstandigheden 

loterij: 
zie: verslaving 

loting: 
zie: hoger onderwijs 

lozingsheffing: 
zie: milieubeleid 

luchthavens en luchtvaart: 
AOV: 30 
CD: 13 
CDA: 66 
D66: 70,72,76,79,89 
GL: 4,11,65,67,69,71,73,76, 

80 
GPV: 52,64,65, 100, 101 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

4, 10,23,24 
45,47,48,51,56 
3 
18,21,23,28 
16,19,38 
7,11,28 

luchtmacht: 
zie: krijgsmacht 

luchtmobiele brigade: 
zie: krijgsmacht 

luchtvaart/luchtverkeer: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

luchtvaartmaatschappijen: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

luchtverontreiniging/luchtvervui
ling: 
zie: milieubeleid 
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Maastricht, Verdrag van: 
zie: Europese samenwerking 

Maastricht-Aachen, vliegveld: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

maatschappelijke dienstverlening! 
maatschappelijke zorg: 
zie: welzijnsbeleid 

maatschappelijk werk: 
zie: welzijnsbeleid 

maatschapvisser: 
zie: visserijbeleid 

Macedonië: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

mainports: 
zie: zeehavens en zeescheepvaart; 
luchthavens en luchtvaart 

man-vrouw, taakverdeling: 
zie: emancipatie(beleid) 

mantelzorg( ers): 
zie: ouderenbeleid; ziekenverzor
ging 

Marechaussee: 
zie: krijgsmacht 

marihuana: 
zie: verslaving 

marine: 
zie: krijgsmacht 

Markermeer: 
zie: natuurbeleid 

markteconomie: 
zie: economische orde 

marktsector: 
zie: economische orde 

marktwerking: 
zie: economische orde 

MAVO: 
zie: algemeen voortgezet onder
wijs 

maximumsnelheid: 
zie: autoverkeer 

507 

MBO (Middelbaar Beroepsonder
wijs): 
zie: beroepsonderwijs (excl. Ho
ger Beroepsonderwijs) 

MBVO: 
zie: beroepsonderwijs (excl. Ho
ger Beroepsonderwijs) 

mededinging( sregiem): 
zie: economische orde 

medefinancieringsorganisatie 
(MFO): 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

medelanders: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

medezeggenschapsraad: 
zie: school 

media-aanbod: 
zie: mediabeleid 

mediabeleid: 
AOV: 23 
CD: 6 
CDA: 7,13,31,37,41,42,48,81, 

D66: 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
WD: 

86 
9,37,39,41,43,44,52,64, 
67, 111, 144 
29 
76 
44,55 
5,7, 12, 15,26 
48 
25,26,30 
43 

medicijngebruik: 
zie: ziekenverzorging 

medicijnprijs: 
zie: gezondheidszorg 

medische beroepsgroep: 
zie: artsen 

medische ethiek: 
zie: ethische problematiek (me
disch, technologisch) 

medische specialisten: 
zie: artsen 

medische technologie: 
zie: preventie van ziekten 

medisch-ethische commissies/me
disch-ethische vraagstukken: 
zie: ethische problematiek (me
disch, technologisch) 

Medisch Pedagogische Instelling: 
zie: jongeren(beleid) 

medisch-technologisch onderzoek: 
zie: preventie van ziekten 

medisch-wetenschappelijk onder
zoek: 
zie: preventie van ziekten 

Melkert-banen: 
zie: werkgelegenheid 

melkquotering: 
zie: landbouwbeleid 

melkveehouderij: 
zie: landbouwbeleid 

mensenrechten: 
zie: rechten van de mens 

mestproblematiek: 
CDA: 63 
GL: 64,78 
GPV: 60 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 

metro: 

25,26 
52 
39 
18 

zie: openbaar vervoer 

metropolitaan milieu: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

micro-elektron ica: 
zie: informatietechnologie 

middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO): 
zie: beroepsonderwijs (excl. Ho
ger Beroepsonderwijs) 

middelbaar onderwijs: 
zie: algemeen voortgezet onder
wijs; beroepsonderwijs (excl. Ho-
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ger Beroepsonderwijs); voorberei
dend wetenschappelijk onderwijs 

middel/oon: 
zie: pensioenen 

midden- en kleinbedrijf (MKB): 
AOV: 8 
CD: 7,16 
CDA: 8,10,14,23,31,71,73,81, 

84,88,92,93 
D6~ 6-9, 1~ 15, 18,23,34,51, 

64,74,117,131 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
WO: 

10,54,55 
3,32,58,81 , 101 
10,12,17,20,38,39,41,61 
3,59,61 
30,32 
5 
8,9,37 

Midden- en Oost-Europa: 
CDA: 9, 55-58, 78, 93 
D66: 70,71,77,110, ll2, 113, 

115,121 
GL: 32,33,37,42,47,68 
GPV: 62,88-90 
PvdA: 54,82,85,87,90-92 
RPF: 32,46,69-71,76 
SGP: 41,55,59 
WO: 10,31,45 

Midden-Oosten: 
CDA: 59 
D66: 119 
GPV: 102 
PvdA: 94 
RPF: 69, 72, 76 
SGP: 57 

migranten: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele; vluchtelingen 

migratie, opvang van: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

migratieoverschot: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

milieubeleid (alle trefwoorden die 
beginnen met de term 'milieu' zijn 
ondergebracht bij 'milieubeleid') 
(zie ook de rubriek 'mestproblema
tiek'): 
AOV: 1,36 
CD: 1,11-13,15,20 
CDA: 1,6,9, 11,29,32,34,39-42, 
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D66: 

GL: 

GPV: 

PvdA: 

RPF: 

SEN: 
SGP: 

SP: 
WO: 

48,49,61-64,66,68,73-79, 
84,90-94 
1,2,4-6,8, 10, 11, 13, 18, 
22,36,57,58,70-72,76-80, 
82,85,86,89,104,110,117, 
121,125,129,131-133,135, 
136, 148 
1,3-6,8,13-15,22,24,26, 
33-35,37,39-42,46,48,50, 
52,54,62-65,67-71,73-78, 
80 
7-9,29,30,46-57, 60,62-65, 
67,77,85,88,89,91,100, 
101, 105 
1,4,7-18,21-27,32,72,74, 
78,80,81,83,89-91,99 
3,5,9,28,42,45-47, 49-52, 
54-58,60,62,65-67,69,70, 
75, 78 
1 
2,7,18,22,23,27-29,33, 
39,41,42,55,58,60,61 
1,6,16-19,26,32,34,38 
1,5-7,9,10,23,26,27,31, 
32 

militaire interventie: 
AOV: 35 
CDA: 56,59 
D66: 113, 114, 124, 126, 127 
GL: 36,41 
GPV: 90 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 

82,87,90 
68,71 
59 

SP: 35 
WO: 45 

militaire oefenterreinen: 
zie: krijgsmacht 

militaire uitgaven: 
zie: krijgsmacht 

militair personeel: 
zie: krijgsmacht 

minderheden, etnische en culturele 
(zie ook de rubriek 'onderwijs aan 
allochtonen/migranten') : 
AOV: 20,29 
CD: 6-10,16,18,19,23 
CDA: 1,11,12,19,26,28,29,31, 

34,70,80,81,85,88 
D66: 3,16,27,31,39,41,44,45, 

58,64,66,67,91, 100, 102, 
105,113,115,124,127 

GL: 

GPV: 
PvdA: 

RPF: 
SGP: 
SP: 
WO: 

1,6,8,20,21,25,26,28,29, 
54,61,63 
18,21,73,77,86,89,103 
6, 12,28, 29, 31, 43, 48, 50, 
54,66,68,78,105 
12,13,21,26,31 
13,14 
27,28,30 
1,13,20 

minderjarigen: 
zie: jongeren(beleid) 

mineralenbalans/mineralenboek
houding: 
zie: mestproblematiek; milieube
leid 

minimumbestaan: 
zie: minimuminkomen 

minimuminkomen: 
AOV: 5,9,12, IS, 18,22,26, 33 
CD: 9,14, IS, 18 
CDA: 2,15,16,23,29,82,83 
D66: 3, 16, 18,34,56,83 
GL: 44,45,51,55-58,61,62 
GPV: 18,34,38,66,91 
PvdA: 1,10,17,28,30,31,39,41, 

42,49 
RPF: 22,64 
SEN: 1,3 
SGP: 34,35 
SP: 3,6,15,22,23,25,26,30,38 

minimumjeugdloon: 
zie: jongeren(beleid); minimum
inkomen 

minimumloon: 
zie: minimuminkomen 

ministeriële bevoegdheden/minis
teriële verantwoordelijkheid: 
zie: kabinet 

ministeries: 
zie: departementen 

minister-president: 
zie: kabinet 

ministerraad: 
zie: kabinet 

ministers: 
zie: departementen, kabinet 
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Minst Ontwikkelde Landen 
(MOLs): 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

misbruik belastingen: 
zie: belastingfraude 

misbruik van kinderen: 
zie: seksueel geweld 

misbruik van stelsel van sociale ze
kerheid: 
zie: fraude(bestrijding) sociale 
voorzieningen 

misdaadbestrijding/misdaadpreven
tie: 
zie: criminaliteit(sbestrijding); po
litiebeleid; wetshandhaving 

misdrijven: 
zie: criminaliteit(sbestrijding); po
litiebeleid; wetshandhaving 

MKB: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

mobiliteit(sgroei): 
zie: autoverkeer 

Molukkers: 
zie: Zuidmolukkers 

monarchie: 
zie: staatsvorm 

monumenten(zorg): 
zie: cultuurbeleid 

moskee( diensten): 
zie: religie 

motorrijtuigenbelasting: 
zie: autoverkeer 

multiculturele huwelijken: 
zie: huwelijk; minderheden, etni
sche en culturele 

multiculturele samenleving/multi
etnische samenleving: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

multilaterale hulp: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 
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multinationals: 
zie: internationale economische 
samenwerking 

museum: 
zie: cultuurbeleid 

muziektheater: 
zie: cultuurbeleid 

Nabestaandenwet: 
zie: Algemene Nabestaandenwet 

Nabije Oosten: 
zie: Midden-Oosten 

nachtdetentie: 
zie: gevangeniswezen 

nachtvluchten: 
zie: luchthavens en luchtverkeer; 
milieubeleid 

nascholing leerkrachten: 
zie: leerkrachten 

naschoolse opvang: 
zie: kinderopvang(voorzieningen) 

nationaal huishouden: 
zie: collectieve uitgaven 

nationaal inkomen: 
zie: collectieve uitgaven 

Nationaal Milieubeleidsplan 
(NMP): 
zie: milieubeleid 

nationale omroep: 
zie: mediabeleid 

Nationale Parken: 
zie: natuurbeleid 

Nationale Reserve: 
zie: krijgsmacht 

naturalisatie: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

natuurbeheer/natuurbehoud/na
tuurbescherming: 
zie: natuurbeleid 

natuurbeleid: 
AOV: 36,37 
CD: 11 

CDA: 6, 11,26,61,62,66-68, 
70-77,79 

D66: 1,2,5,10,19,39,42,73-75, 
77-79,82,86,121,132,135, 
139,143 

GL: 5,15,42,64,66,67,69,72, 

GPV: 

PvdA: 
RPF: 

SEN: 
SP: 
SGP: 
WD: 

75,78,80 
9,30,46,51,53,54,60,62, 
64,65,77 
4,7,9-12,18,23-26,99 
45-48,50-54,57,58,62,71, 
77 
3 
18,19 
18,39,41 
9, 10,27,29 

Natuurbeleidsplan: 
zie: natuurbeleid 

natuurbescherming: 
zie: natuurbeleid 

natuurbouwprojecten: 
zie: natuurbeleid 

natuurgebieden/natllurlandschap
pen/natuurreservaten: 
zie: natuurbeleid 

natuurlijke hulpbronnen/natuurlij
ke rijkdommen: 
zie: grondstoffenbeleid 

natuurlijke omgeving: 
zie: milieubeleid 

natuurontwikkeling: 
zie: natuurbeleid 

NA VO (Noord-Atlantische Ver
dragsorganisatie): 
AOV: 33,35 
CD: 17 
CDA: 56,57 
D66: 113, 126, 127 
GL: 37,41 
GPV: 90,104 
PvdA: 82,87 
RPF: 71 
SGP: 59 
SP: 35 
WD: 45 

Nederland Distributieland: 
AOV: 30 
CDA: 6,61 
D66: 85 
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GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 

1,4,28,46,65 
57,64 
11,20,23 
59 

SGP: 18 
VVD: 34 

Nederlands Bureau voor Toerisme: 
zie: recreatie 

Nederlandse Antillen: 
CD: 5 
CDA: 60 
D66: 96 
GPV: 22,85 
PvdA: 105 
RPF: 74 
SGP: 16 
VVD: 20,48 

Nederlandse Mededingingsautori
teit (NMa): 
zie: economische orde 

Nederlandse Spoorwegen: 
zie: openbaar vervoer 

Nederlandse taal: 
CD: 4 
CDA: 27,31,46,48,85 
D66: 39,41,52,64,65,111,123 
GL: 26 
GPV: 68, 75, 86, 88 
PvdA: 5,29,44,47,49,86,105 
RPF: 12-14,30,67,73 
SGP: 48 
SP: 27,28 
VVD: 20,41 

Nederlandse Taalunie: 
zie: Nederlandse taal 

netwerken: 
zie: informatietechnologie 

nicotine: 
zie: verslaving 

niet-huwelijkse samenlevingsvor
men: 
zie: huwelijk 

nieuwbouw: 
zie: woningbouw 

Nieuwe Lerarenopleiding (NLO): 
zie: hoger onderwijs 
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nieuwkomers: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele; vluchtelingen(beleid) 

Nigeria: 
zie: Afrika 

nivellering van inkomen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

non-gouvernementele organisaties: 
zie: Verenigde Naties 

non-profit sector: 
zie: gezondheidszorg; welzijnsbe
leid 

Noord-Amerika: 
CDA: 57 
D66: 113, 124 
GL: 47 
GPV: 90 
PvdA: 91 
RPF: 68,71,72 
SGP: 59 
SP: 35 
VVD: 45 

Noordatlantische Samenwerkings
raad (NASR): 
zie: NAVO 

Noord Atlantische Verdragsorgani
satie: 
zie: NAVO 

Noorden (des lands): 
zie: regionale ontwikkeling 

Noord-Europa: 
zie: Scandinavië 

Noord-Zuid relatie: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

normbesef 
zie: normen en waarden 

normen en waarden (zie ook de ru
briek 'religie'): 
AOV: 1 
CD: 2 
CDA: 3,5,7,9,11,12,18,27,37, 

42,45,48,50,52 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 

3, 15,20 
20,68,74,78,80-82,103 
8,43,54 
3,7,12, IS, 16, 1~26,34 

SGP: 2,3,4,6, 13, 14, 17,26,49 
SP: 30 
VVD: 24,33 

norm loos gedrag: 
zie: normen en waarden 

NOS: 
zie: mediabeleid 

Nota Milieu en Economie: 
zie: milieubeleid 

NPS( -bestuur): 
zie: mediabeleid 

nucleair afval: 
zie: milieubeleid 

nucleaire bewapening/ontwapening: 
CDA: 57 
D66: 128 
GL: 41 
SP: 35 

nul-emissie: 
zie: milieubeleid 

nul-zes lijnen (06-lijnen): 
zie: verslaving, zedelijkheidswetge
ving 

ODA-normen (Official Develop
ment Assistance): 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

oecumene: 
zie: religie 

oefenterreinen: 
zie: krijgsmacht 

OESO (Organisatie voor economi
sche Samenwerking en Ontwikke
ling): 
CDA: 63 
D66: 20 
GPV: 68 
PvdA: 89 

Officier van Justitie: 
zie: wetshandhaving 

oma-moeder: 
zie: kunstmatige bevruchting 

omgangsregeling: 
zie: huwelijk 
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omroepbestel/omroepverenigingen: 
zie: mediabeleid 

omroepbijdrage: 
zie: mediabeleid 

omscholing arbeid: 
AOV: 16 
CDA: 14,15,18,29,30,81,84, 

85,88 
D66: 3,16-18,21,59 
PvdA: 3,6,19,29,37,39,43,48, 

49,66 
RPF: 13,24,25 
SEN: 4 
SGP: 33 
WD: 8,12,19 

omzetbelasting: 
zie: BTW 

onbetaalde arbeid: 
zie: emancipatie(beleid); vrijwilli
gerswerk 

ondergronds transportsysteem/on
dergronds vervoer: 
zie: autoverkeer; goederenver
voer; openbaar vervoer 

onderhoudskosten: 
zie: belasting en eigen woning 

ondernemingsraad: 
CDA: 34 
D66: 14 
GL: 25 
PvdA: 19 
RPF: 23 

onderontwikkelde landen/onderont
wikkeling: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

onderwijs (algemeen) (zie ook de af
zonderlijke rubrieken): 
AOV: 14 
CD: 6,16 
CDA: 1,3,7,11,17,18,27-29,31, 

36,44,45,48,66,71,80, 
81,85,88,89 

D66: 2,7,9,10,19,37,39,41, 
45-47,49,50,52,53,58,65, 
102, lIl, 148 

GL: 8,15,20,23,26,65 
GPV: 5, 18-20,57,68,88,94, 102 
PvdA: 1,3-5,7, 12, 18,30,33,43, 

50,53,70,77,78,105 
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RPF: 
SGP: 
SP: 
WD: 

5,14,16,17,67,78 
2,8,29,32,34,48,49 
1,9,20-22,36 
1,5,7,8,16,19,20,32-34, 
41 

onderwijs aan allochtonen/migran
ten: 
CD: 8 
CDA: 31 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SP: 

16,66 
26 
73,86 
5,29,47,48,88 
12,13 
27,28 

onderwijs aan volwassenen: 
AOV: 8,32 
CDA: 18,30 
D66: 9,51 
GL: 28,50 
GPV: 31,74 
PvdA: 5,43,47,49,52 
SGP: 34,52 
SP: 5,20 
WD: 34,37 

onderwijsachterstanden: 
D66: 45,46,49,66 
GL: 26 
GPV: 31,68 
PvdA: 5,44,45,47,48 
RPF: 13,18 

onderwijscorps: 
zie: leerkrachten 

Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur 
(OETC): 
zie: onderwijs aan allochtonenl 
migranten 

onderwijsinspectie: 
CDA: 18,31 
GPV: 68 
WD: 35 

onderwijskrachten/onderwijsperso
neel: 
zie: leerkrachten 

onderwijsprogram ma: 
zie: school 

Onderwijsraad: 
zie: onderwijs (algemeen) 

onderwijzend personeel: 
zie: leerkrachten 

onderwijzer: 
zie: leerkrachten 

onderzoek en ontwikkeling: 
zie: technologische vernieuwingen 

onderzoeksscholen: 
zie: hoger onderwijs 

oneigenlijk gebruik sociale voorzie
ningen: 
zie: fraude(bestrijding) sociale 
voorzieningen 

ongeboren leven, bescherming van: 
zie: abortus (provocatus) 

ongehuwd samenwonen: 
zie: huwelijk 

onroerend goed (zaak)-belasting: 
zie: belasting en eigen woning 

ontbossing: 
zie: milieubeleid 

ontgronding: 
zie: milieubeleid 

ontslagbescherm ing/ ontslagrecht: 
zie: werkgelegenheid 

ontspanning: 
zie: recreatie 

ontwikkelingshulp/ontwikkelings
landen: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

ontwikkelingssamenwerking: 
AOV: 34 
CD: 1,8, 10, 16 
CDA: 10,31,32,46,47,57,59, 

79,93,94 
D66: 10, 11,36,44,55,70,77, 

113-118,120-122 
GL: 34,35,40-42,47,63,68,79 
GPV: 28,59,89,94, 104 

, PvdA: 9, 82, 83, 88-91 
RPF: 

SGP: 
SP: 
WD: 

5,29,46,51,65,66,69,75, 
76, 78 
8,54,57,60,61 
31,34 
44,47 
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onveilige parkeerplaatsen: 
zie: criminaliteit(sbestrijding} 

onveilige straten: 
zie: criminaliteit(sbestrijding} 

onveiligheid(sgevoelens): 
zie: criminaliteit(sbestrijding} 

onverdraagzaamheid: 
zie: discriminatie 

onvruchtbaarheid: 
zie: kunstmatige bevruchting 

oorf/appen: 
zie: dierenwelzijn 

Oost-Europa: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

Oost- West verhouding: 
AOV: 35 
D66: 124, 126 
GL: 32,33,37 
GPV: 90 
PvdA: 81,83,85 
RPF: 71 
SGP: 59 
SP: 31 

Oosten des lands: 
zie: regionale ontwikkeling 

openbaar en bijzonder onderwijs: 
CDA: 3,18,31,72 
D66: 53 
GPV: 5,68,69, 72, 73, 79 
PvdA: 43 
RPF: 16-19,26 
SGP: 49-51 
SP: 22 
VVD: 19 

Openbaar Ministerie: 
zie: wetshandhaving 

openbaar vervoer: 
AOV: 30,31 
CD: 13 
CDA: 21,42,43,61,66,68,71, 

72,87 
D66: 37,39,58,62,70,72,74, 

75,78,85,86,88,89,131, 
135, 139 

GL: 3,4,11,14,65,71,74-76 
GPV: 49,51,52,62-64,67,100 
PvdA: 4,9-12,22,23 
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RPF: 

SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

11,23,28,46-48,54,55,62, 
69, 70 
3 
2,18,21-23,46 
1, 16, 19,24,38 
7,19,27-30 

openbare eerbaarheid: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

openbare orde: 
zie: politiebeleid; wetshandhaving 

openbare ruimte: 
zie: ruimtelijke ordening 

openbare veiligheid: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

open economie: 
zie: economische orde 

openingstijden van winkels: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

open markteconomie: 
zie: economische orde 

opfrisverlof 
zie: arbeidsomstandigheden 

opiaatverslaafden: 
zie: verslaving 

Opiumwet: 
zie: verslaving 

opkomstplicht: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 

oplosmiddelen: 
zie: milieubeleid 

opnamecriteria: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

oppervlaktewater: 
zie: milieubeleid 

opsporingsbevoegdheid/opsporings
methoden: 
zie: politiebeleid; wetshandhaving 

optieregeling: 
D66: 14 
GL: 44 
PvdA: 42 

opvangmogelijkheden voor kinderen: 
zie: kinderopvang(voorzieningen} 

opvoeding: 
zie: ouders en opvoeders 

opzettelijke levensbeëindiging: 
zie: euthanasie 

Oranjehuis: 
zie: staatsvorm 

orgaandonatie/orgaantransplanta
tie: 
D66: 38 
GPV: 33 
PvdA: 69 

Organisatie voor Veiligheid en Sa
menwerking in Europa (OVSE): 
CDA: 49,59 
D66: 113-115,124 
GL: 41 
GPV: 92,94 
PvdA: 82,87 
RPF: 71 
SGP: 59 
SP: 35 
VVD: 45 

Organisatiewet Sociale Verzekerin
gen: 
zie: sociale voorzieningen 

Oslo, Akkoorden van: 
zie: Midden-oosten 

oude stadswijken/oude steden: 
zie: stadsvernieuwing 

oudedagsvoorziening: 
zie: ouderen(beleid} 

ouderbijdrage: 
zie: studiefinanciering 

Ouderdomsfonds: 
zie: AOW/AOW'ers 

ouderen(beleid) (zie ook de rubriek 
'AOW/AOW'ers'): 
AOV: 1,3,6,10,11,13,16,19,20, 

CD: 
CDA: 

D66: 

24-26,31,32,36 
14,21 
1,4,10,11,15,16,19,20, 
23,26,30,34,41,44,81, 
83,84,89,90 
2,3,16, 18-21,27-29,34, 
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GL: 
GPV: 
PvdA: 

RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

35,39,58-63,82, 129, 134, 
137 
2,44,52,58,59,61 
7,21,31,32,36-38,40,44 
1,3,28,30,31,35,36,39, 
40,49,57-59,61,66,71, 
78-80 
5,8,10,24,39,40 
1,2,4,5 
30,35,36,45,46 
4,6, 10, 12, 16,23,24 
1,4-6,8,19,30 

ouderenbonden/ouderenorganisa
ties: 
zie: ouderen{beleid) 

ouderenzorg: 
zie: ouderen{beleid) 

ouderlijke bijdrage/ouderonafhan
kelijkheid: 
zie: studiefinanciering 

ouderschapsverlof 
zie: ouders en opvoeders 

ouders en opvoeders (zie ook de ru
briek 'huwelijk'): 
CD: 6 
CDA: 2,13-15,18,20,26,31,53, 

81,87 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

18, 19,53, 129, 130 
13,26,50,55 
3,5,15,17-20,68 
28,30,34,37,39,68,77 
5,7-9 
5 
6, 14,34,46,49 
5,7, 15,20 
8,9,12,33 

overbevissing: 
zie: visserijbeleid 

overdracht van taken en bevoegdhe
den: 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsbe
leid 

overdrachtsbelasting: 
zie: belasting en eigen woning 

overheidsconsumptie: 
zie: collectieve uitgaven 
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overheidsfinanciën: 
zie: collectieve uitgaven 

overheidsgeld: 
zie: collectieve uitgaven 

overheidshuishouding: 
zie: collectieve uitgaven 

overheidsinvesteringen: 
zie: collectieve uitgaven, investe
ringsbeleid 

overheidspersoneel: 
zie: ambtenaren 

overheidsrekening: 
zie: collectieve uitgaven 

overheidssector: 
zie: ambtenaren 

overheidssteun: 
zie: overheidssubsidies 

overheidssubsidies: 
CD: 7 
GL: 13,69 
GPV: 
PvdA: 

12,39,84, 103 
53 

RPF: 27 
VVD: 9 

overheidstekort: 
zie: collectieve uitgaven 

overheidstoezich tonderwijs: 
zie: onderwijsinspectie 

overheidsuitgaven: 
zie: collectieve uitgaven 

overlegeconom ie/overlegmodel: 
zie: economische orde 

overproduktie: 
zie: produktiegroei 

over-tijd-behandeling: 
zie: abortus 

OV-jaarkaart: 
zie: openbaar vervoer 

o V-studentenkaart: 
zie: studiefinanciering 

OVSE: 
zie: Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa 

paarse regeringscoalitie/paars kabi
net: 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

20 
1,3,35,42,44-46 
1 
1,6,8 
3,34 
29,36 
4,5,8 

PABO (Pedagogische Academie 
voor Basisonderwijs): 
zie: hoger onderwijs 

paddestoel(produkten) met halluci
nerende werking: 
zie: verslaving 

Pakistan: 
zie: Azië 

Palestijnse A utoriteit/Palestijnse ge
zag/Palestijnse staat: 
zie: Midden-Oosten 

palliatieve chirurgie/palliatieve zorg: 
zie: ziekenverzorging 

Papoea's: 
GPV: 87 
RPF: 76 
SGP: 57 

parkeerbeleid/parkeergarages: 
zie: autoverkeer 

parkeerwachten: 
zie: politiebeleid 

parkwachten: 
zie: politiebeleid 

parlement: 
zie: Staten-Generaal 

parlementaire enquête: 
zie: Staten-Generaal 

parlementaire democratie: 
zie: staatsvorm 

participatie-democratie: 
zie: staatsvorm 
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partcipatiemaatschappijen: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

particuliere beveiligingsdiensten/ 
particuliere bewakingsdiensten: 
zie: politiebeleid 

particuliere sector: 
zie: economische orde 

particuliere ziektekostenverzekering: 
zie: ziektekostenverzekering 

particulier natuurbeheer: 
zie: natuurbeleid 

particulier woningbezit: 
zie: woningbezit 

partijpolitieke ideologie: 
zie: politieke partijen 

partijverbod: 
zie: politieke partijen 

partijwezen: 
zie: politieke partijen 

partnerregistratie: 
zie: huwelijk 

Partnership for Peace Program 
(PPP): 
zie: NAVO 

partnervoogdijschap: 
zie: ouders en opvoeders 

passende arbeid: 
zie: sociale voorzieningen 

passieve recreatievormen: 
zie: recreatie 

patiënten: 
zie: ziekenverzorging 

patiëntenorganisatie/patiëntenvere
niging: 
zie: ziekenverzorging 

patiënten-platform/patiëntenvereni
gmg: 
zie: ziekenverzorging 

patiëntenrechten: 
zie: ziekenverzorging 
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patiëntenzorg: 
zie: ziekenverzorging 

paylanes: 
zie: autoverkeer 

PBO: 
zie: publiekrechtelijke bedrijfsor
ganisatie (PBO) 

pedagogische academie voor basis
onderwijs (PABO): 
zie: hoger onderwijs 

pedofilie: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

pelsdierenhouderij: 
zie: dierenwelzijn 

penitentiaire inrichtingen: 
zie: gevangeniswezen 

pensioenafspraken/pensioenaan
spraken: 
zie: pensioenen 

pensioenen: 
AOV: 
CDA: 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

9, 11,33 
14,29,30,82,83 
16, 18,32,57,59-62, 142 
54,58 
36 
6,29,34-37,40 
23 
5 
34,36,56 
3,5,24 
13,19 

pensioenfondsen: 
AOV: 5, 11,24 
CDA 30 
D66: 61,62 
GPV: 39 
SGP: 34 
VVD: 19 

pensioengerechtigde leeftijd: 
zie: AOW/AOW'ers; pensioenen 

pensioenopbouw/pensioenregeling/ 
pensioenstelsel: 
zie: pensioenen 

pensionering: 
zie: pensioenen 

permanente educatie: 
zie: onderwijs aan volwassenen 

pers: 
zie: mediabeleid 

personenverkeer/vervoer: 
zie: autoverkeer; openbaar vervoer 

persoonsgebonden budget (PGB): 
zie: gehandicapten(zorg) 

persoonsgegevens, registratie van: 
CD: 
CDA: 
D66: 
GL: 
PvdA: 
RPF: 
SP: 
VVD: 

18 
44,66,82 
34,37,38 
24 
69 
24,27 
7, 10,23 
15, 16, 19,32 

persvrijheid: 
zie: mediabeleid 

peuterspeelzalen: 
zie: kinderopvang(voorzieningen) 

pijnbestrijding: 
zie: ziekenverzorging 

Planologische Kernbeslissings-proce
dure (PKB): 
zie: ruimtelijke ordening 

plastische chirurgie: 
zie: ziekenverzorging 

platteland(sbeleid): 
AOV: 37 
CD: 11 
CDA: 5,6, 14, 52,62,65,66,70, 

72, 73, 79 
2,10,40,74,77,86, 105 
66,72,75,76,80 
20,59,62,67,84 
12,25,26,71 
3247,50,51,55,5~75 

3,14 

D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 16,19 
VVD: 9,24,29,30 

plattelands toerisme: 
zie: recreatie 

pleeggezinnen/pleegzorg: 
zie: jongeren(beleid) 
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plezierjagen: 
zie: dierenwelzijn, recreatie 

pluimveehouderij: 
zie: landbouwbeleid 

pluriforme samenleving: 
zie: minderheden; etnische en cul
turele 

podiumkunsten: 
zie: cultuurbeleid 

poldermodel: 
zie: economische orde 

Polen: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

politie-apparaat: 
zie: politiebeleid 

politiebeleid (zie ook de rubriek 'ge
vangeniswezen'): 
AOV: 7,27 
CD: 6,16,18 
CDA: 5,9,31,39,44,50,52,53, 

55, 72 
36,88,97,102-105,134,144 
8,38 

D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
WD: 

20,24-26,88,97 
30,70-74,76,84 
9,23,26,27,31,32,36,78 
3 
10,14,16, 17, 19,4~61 
1,29,30 
17,23-26,31 

politieke partijen: 
CD: 4 
CDA: 45,59 
GL: 11, 15,20 
GPV: 9 
PvdA: 95,96, 102 
RPF: 26-28 
SGP: 4 
SP: 1-3 
WD: 3 

Politiewet: 
zie: politiebeleid 

pornografie: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

positieve discriminatie: 
zie: discriminatie 

515 

praktijkleerplaatsen: 
zie: leerlingenstelsel: 

pre-implantatiediagnostiek: 
zie: kunstmatige bevruchting 

premie(heffing): 
zie: loon- en inkomstenbelasting; 
sociale voorzieningen 

prenatale diagnostiek: 
zie: preventie van ziekten 

pressiegroepen: 
zie: actiegroepen 

prestatiebeurs: 
zie: studiefinanciering 

prestatieloon: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

prestatienorm: 
zie: studiefinanciering 

preventie van criminaliteit: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

preventie van ziekten: 
AOV: 19 
CDA: 4, 23, 24 
D66: 3,24,27,28,35,36,67 
GL: 52, 59,60 
GPV: 11,38,95 
PvdA: 5,16,57,58,62,68,69 
RPF: 38,40,42 
SEN: 1 
SGP: 5 
SP: 5,12,24 

preventieve gezondheidszorg: 
zie: preventie van ziekten 

prijscompensatie: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

prijsstijging: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

prijsvorming van medicijnen: 
zie: gezondheidszorg 

primair onderwijs: 
zie: basisonderwijs 

privacy, bescherming van: 
zie: persoonsgegevens, registratie 
van 

privatisering overheidsbedrijven en 
overheidstaken: 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsbe
drijven 

probleemjongeren: 
zie: jongeren(beleid) 

probleemwijken: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

produktiebeheersinglbeperking: 
zie: produktiegroei 

produktiegroei: 
D66: 10 
GL: 15,67 
GPV: 59 
PvdA: 85 

produktieplafondlproduktie-uitbrei
ding: 
zie: produktiegroei 

produktinformatie: 
zie: consumentenbeleid 

proefdieren: 
zie: dierenwelzijn 

prof-sport: 
zie: sportbeleid 

pro-life: 
zie: abortus; euthanasie 

prostitutie: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

providers: 
zie: informatietechnologie 

provinciaal belastinggebied: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

provinciaal bestuur en beleid: 
CDA: 19,27,29,40,43,76 
D66: 7, 12,30,43,69,73,76, 

GL: 

GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 

78,90,93,98,99,101, 
104, 147 
6,11,12,23,25,53,59,69, 
74, 75 
24,53,84 
12,27,62,68,77,98 
13,26,28 
3,4 
11, 12,28,39 

Register 



SP: 1,3, 19 
WD: 2,32 

Provinciale Staten: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

psychiatrische instelling/psychiatri
sche kliniek: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

psychiatrische patiënten: 
zie: geestelijke gezondheidszorg; 
ziekenverzorging 

psycho-geriatrische zorg: 
zie: geestelijke gezondheidszorg; 
ouderenbeleid 

psycho-sociale hulpverlening: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

publiek-private financiering/pu
bliek-private samenwerking/public 
private partnership: 
zie: economische orde 

publiek bestel: 
zie: mediabeleid 

publieke ambt: 
zie: ambtenaren 

publieke dienstverlening: 
zie: ambtenaren 

publieke financiën: 
zie: collectieve uitgaven 

publieke omroep: 
zie: mediabeleid 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisa
tie (PBO): 
CDA: 33,34,64 
GPV: 18,103 

puntensysteem: 
zie: autoverkeer 

quotabank: 
zie: milieubeleid 

quotering(sregelingen): 
zie: landbouwbeleid 

R&D (research and development): 
zie: technologische vernieuwingen 
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Raad van Bestuur: 
zie: Raad van Commissarissen 

Raad van Commissarissen: 
CDA: 34,88 
D66: 14 
GL: 25 
PvdA: 19 
RPF: 23 

Raad voor de Cultuur: 
zie: cultuurbeleid 

Raad van Europa: 
CDA: 59 
D66: 114, 125 

Raad van Ministers: 
zie: Europese samenwerking 

Raad voor de Kunst: 
zie: cultuurbeleid 

Raad van Ministers: 
zie: Europese samenwerking 

Raad van State: 
zie: kabinet 

Raamverdrag: 
zie: Suriname 

racisme: 
zie: discriminatie 

radio(zenders): 
zie: mediabeleid 

radioactief afval: 
zie: milieubeleid 

Radio Nederland Wereldomroep: 
zie: mediabeleid 

railvervoer: 
zie: goederenvervoer; openbaar 
vervoer 

randgroepjongeren: 
zie: jongeren(beleid) 

Randstad: 
CDA: 65,66,70-72 
D66: 7,10,40,75,85,86 
GPV: 62,64, 101 
PvdA: 22,24 
RPF: 47,48,55 
WO: 8,28 

Randstad Rail: 
zie: openbaar vervoer 

recherche: 
zie: politiebeleid 

rechten van de mens: 
AOV: 1,34 
CDA: 46,47,49,56,57,59,60,93, 

94 
D66: 65, 112, 114, 115, 118, 124 
GL: 8,21,24,30,35,36,41,42, 

63 
GPV: 87,88,104 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
WD: 

8,81,82,88,89,93,105 
29,66,67,72,74,76 
10,54,57,60 
34 
46,47,49 

rechter/rechterlijke macht: 
zie: wetshandhaving 

rechterlijke organisatie: 
zie: wetshandhaving 

rechtsbescherming: 
zie: wetshandhaving 

rechtsgang: 
zie: wetshandhaving 

rechtshandhaving: 
zie: wetshandhaving 

rechtshulp: 
zie: wetshandhaving 

rechtsorde (handhaving van): 
zie: wetshandhaving 

rechtspraak: 
zie: wetshandhaving 

rechtsstaat: 
zie: staatsvorm 

reclame: 
CDA: 13,37,41 
D66: 36, 44, 89 
GL: 29,76 
GPV: 43,52,76 
PvdA: 24 
RPF: 15,34,36,47,50,56,64 
SGP: 15,43,47 
SP: 9,13,21,26,30 
WD: 43 
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Reclame Code Commissie (RCC): 
zie: reclame 

reclamevliegen/reclamevluchten: 
zie: reclame 

reclassering: 
zie: gevangeniswezen 

recreatie: 
AOV: 21,37 
CDA: 21,29,60,62,68,70,71 , 79 
D66: 2,3,5,7,42,58, 69,73-75, 

78,79,89 
GL: 15,66,75,78 
GPV: 3,18,53,62,77 
PvdA: 4, 12,25,26,34,36,56,70, 

RPF: 
SGP: 
VVD: 

78 
41,42,45,54,61,72 
18,46 
9,27,29 

recreatievliegen: 
zie: recreatie 

recycling: 
zie: milieubeleid 

referendum: 
CD: 4,5 
CDA: 32,45 
D66: 76,93, 149 
GL: 11,21,25,42 
GPV: 82 
RPF: 26-28 
SGP: 11 
SP: 3 
VVD: 2 

regeerakkoord: 
zie: kabinet 

regering: 
zie: kabinet 

regio Haaglanden: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

regio Rotterdam: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

regionaal bestuur: 
zie: provinciaal bestuur en beleid; 
grote steden/grote-stedenbeleid 
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Regionaal Bureau Arbeidsvoorzie
ning(RBA): 
zie: werkgelegenheid 

regionale investeringsprojecten: 
zie: regionale ontwikkeling 

regionale korpsen: 
zie: politiebeleid 

regionale luchthavens: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

regionale omroep: 
zie: mediabeleid 

regionale ontwikkeling (zie ook de 
rubrieken 'Randstad' en 'grote ste
den/grote-stedenbeleid'): 
CDA: 43,66 
D66: 6,7,9,10,18,30,40,41,43, 

73,99 
GL: 62,69,76 
GPV: 59,61,64,67,101 
PvdA: 10, 12,76 
RPF: 48 
VVD: 2,8,31 

regionale overheden: 
zie: provinciaal bestuur en beleid 

regionale vliegvelden: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

regionale zorgvoorzieningen: 
zie: gezondheidszorg; welzijnsbe
leid 

regionalisering gezondheidszorgstel
sel: 
zie: gezondheidszorg 

regionalisering onderwijs: 
zie: school 

reïntegratie van uitkeringsgerechtig
den: 
zie: sociale voorzieningen; werkge
legenheid 

reiskostenforfait: 
D66: 131 
GL: 76 
GPV: 63 
SGP: 22,61 

rekeningrijden: 
zie: autoverkeer 

religie (zie ook de rubriek 'zondags
rust'): 
CD: 2,6 
CDA: 10,11,13,26,31,32,37, 

D66: 
GL: 
GPV: 

RPF: 

SGP: 

VVD: 

41,43,46,48,49,81,82 
67 
17 
2,8,21,46,53,79-82,87, 
103,104 
1-5,9,12,14,21,26,27,29, 
31,34,37,42,45,58,67,71, 
73, 75, 76 
1-6,9-11,13,17,26,34,43, 
48,49,54,56,57,59,60 
19 

religieuze identiteit: 
zie: religie 

religieuze tolerantie: 
zie: religie 

remigratie(beleid): 
CD: 1,6,10,16,23 
CDA: 31 
D66: 65 
GPV: 87 
PvdA: 88 
SGP: 13 
VVD: 20 

renovatie: 
zie: woningbouw 

rente- en dividendvrijstelling: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

rentmeester(schap ): 
zie: milieubeleid 

reparatie-economie: 
zie: milieubeleid 

representatieve democratie: 
zie: staatsvorm 

residentiële jeugdhulpverlening: 
zie: jongeren(beleid) 

resocialisatie: 
zie: gevangeniswezen 

rest-embryo: 
zie: embryo-onderzoek 

restrictief toelatingsbeleid: 
zie: vluchtelingen(beleid) 
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restwarmte: 
zie: energiebeleid 

retourssytemen: 
zie: milieubeleid 

RIAGG: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

richting van onderwijs: 
zie: openbaar en bijzonder onder
wijs 

rijbevoegdheid/rijbewijs: 
zie: autoverkeer 

rijksambtenaren: 
zie: ambtenaren 

rijksbegroting: 
zie: collectieve uitgaven 

rijksdienst: 
zie: ambtenaren 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu: 
zie: gezondheidszorg; milieubeleid 

Rijks Planologische Dienst: 
zie: ruimtelijke ordening 

Rijkspolitie/Rijksrecherche: 
zie: politiebeleid 

Rijnmond: 
zie: regionale ontwikkeling 

rijwielpaden: 
zie: fietsers en voetgangers 

riolering(sbeheer ): 
zie: milieubeleid 

rioolbelasting/rioolrecht: 
zie: milieubeleid 

rioolwater(zuiveringsinstallaties): 
zie: milieubeleid 

Tlslco-jongeren: 
zie: jongeren(beleid) 

ritueel slachten: 
zie: dierenwelzijn 

rivierdijken, versterking van: 
zie: waterstaat 
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riviervervuiling: 
zie: milieubeleid 

Roemenië: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

roesmiddelen: 
zie: verslaving 

roken: 
zie: verslaving 

roldoorbrekend beleid: 
zie: emancipatie(beleid) 

rookvrije ruimten/rookvrije werk
plek: 
zie: verslaving 

ruimtebeheer/ruimtebeslag/ruimte
gebruik/ruimteverdeling: 
zie: ruimtelijke ordening 

ruimtelijke hoofdstructuur: 
zie: ruimtelijke ordening 

ruimtelijke indeling/ruimtelijke in
richting: 
zie: ruimtelijke ordening 

ruimtelijke ordening: 
CDA: 26,28,61,62,65,66,68, 

70,73-76,78,89 
D66: 

GL: 
GPV: 
PvdA: 

RPF: 
SEN: 
SGP: 
VVD: 

1,42,63,69,73,74,76-78, 
81,86,93, 102 
15,25,64-67,75,80 
20,51,62 
3,4,9,11-13,16,22,53,70, 
78,99 
5,28,45,47-49,62 
2 
18,19 
9,27,29 

Rusland: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

Russische Federatie: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

Rwanda: 
zie: Afrika 

sabbatsjaar/sabbatsverlof 
zie: leerkrachten 

samenlevingsvormen anders dan 
huwelijk: 
zie: huwelijk 

samenwerkingsscholen: 
zie: openbaar en bijzonder onder
wijs 

sanering van vervuilde bodems: 
zie: milieubeleid 

Scandinavië: 
D66: 79,85 
GL: 42 
GPV: 62 
RPF: 68 

schaal- en schelpdieren: 
zie: visserij(beleid) 

schaalvergroting onderwijs: 
zie: school 

schaarse ruimte: 
zie: ruimtelijke ordening 

scheiding van kerk en staat: 
zie: religie 

scheiding: 
zie: huwelijk 

scheepvaart: 
zie: binnenscheepvaart; zeehavens 
en zeescheepvaart 

schelpdieren ( cultuur): 
zie: visserijbeleid 

Schengen, Akkoord van: 
zie: Europese samenwerking; 
vluchtelingenbeleid 

schijnhuwelijk: 
zie: huwelijk 

Schiphol: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

scholengemeenschap: 
zie: school 

scholieren: 
zie: school 

scholing: 
zie: omscholing arbeid 
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scholingsverlof: 
zie: arbeidsomstandigheden 

schone economie/schone energie: 
zie: milieubeleid 

schone lucht/rivieren/zeeën: 
zie: milieubeleid 

schone productieprocessen: 
zie: milieubeleid 

schone tech nologie: 
zie: milieubeleid 

school: 
AOV: 
CD: 
CDA: 

D66: 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

28,32 
8 
3,7,11, 13, 15, 18,26,28, 
29,31,32,51,53,66,72,76 
3,45-47,49,51-53,66,69, 
88, 103, 134 
26,29 
5,68-71,77 
5,22,44-47,50,54,56,77 
16-18 
6,14,19,49-51,61 
13,16,20-22,27,28 
31,34-37,42 

schoolbegeleidingsdiensten: 
zie: school 

schoolbestuur: 
zie: school 

schoolbus: 
zie: school 

schooIfusies: 
zie: school 

schoolgeldregeling: 
zie: studiefinanciering 

schoolidentiteit: 
zie: openbaar en bijzonder onder
wijs 

schoolleiders: 
zie: school 

schoolrichting: 
zie: openbaar en bijzonder onder
wijs 

schooltijdverlenging: 
zie: onderwijsachterstanden 
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schooluitval: 
zie: voortijdig schoolverlaten 

schoolverzuim: 
zie: leerplicht/leerplichtige leeftijd 

schoolzwem men: 
zie: school 

schoon Nederland: 
zie: milieubeleid 

schoon water: 
zie: milieubeleid 

schouwburg: 
zie: cultuurbeleid 

schuldenkwijtschelding/schulden
last/schuldsanering (internationaa): 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

schuldenkwijtschelding/schulden
last/schuldenregelingen/schuldsa
nering/schuldhulpverlening (natio
naal): 
zie: armoedebestrijding 

schuldquote: 
zie: collectieve uitgaven 

seizoenarbeid: 
zie: werkgelegenheid 

sectorale regionalisatie: 
zie: provinciaal bestuur en beleid; 
regionale ontwikkeling 

secundair onderwijs: 
zie: algemeen voortgezet onder
wijs, beroepsonderwijs (excl. Ho
ger Beroepsonderwijs); voorberei
dend wetenschappelijk onderwijs 

secundaire arbeidsvoorwaarden: 
zie: loon- en inkomensbeleid 

segregatie(proces): 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

seks-advertenties/seksclubs: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

sekslijnen: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

seks-shops: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

sekstoerisme: 
zie: zedelijkheidswetgeving 

seksueel geweld: 
CD: 6 
CDA: 7,52 
GL: 39 
GPV: 81 
RPF: 31,34 
SGP: 15,59 
VVD: 21,26 

seksueel misbruik: 
zie: seksueel geweld 

seksuele intimidatie: 
zie: seksueel geweld 

seksuele oriëntatie: 
zie: homoseksualiteit 

selectieve abortus: 
zie: abortus (provocatus) 

seniorenlabel: 
zie: ouderen(beleid) 

seniorenwoningen: 
zie: ouderenbeleid 

sigaretten( automaten): 
zie: verslaving 

slachtofferhulp: 
CD: 18 
CDA: 54 
D66: 107 
GPV: 14,86 
PvdA: 70,72 
RPF: 31,33 

slavenarbeid: 
zie: rechten van de mens 

slechthorenden: 
zie: gehandicapten(zorg) 

Slovenië: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

Slowakije: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

sluipverkeer: 
zie: autoverkeer 
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snelheidscontrole/snelheidsovertre
dingen: 
zie: autoverkeer; politiebeleid 

sneltram: 
zie: openbaar vervoer 

snelwegen: 
zie: autoverkeer 

sociaal klimaat: 
zie: arbeidsverhoudingen 

sociaal minimum: 
zie: minimuminkomen 

sociaal stelsel: 
zie: sociale voorzieningen 

sociale advocatuur: 
zie: wetshandhaving 

sociale dienst: 
zie: sociale voorzieningen 

sociale huursector: 
zie: woningbouwverenigingen 

sociale markteconomie: 
zie: economische orde 

sociale nood: 
zie: sociale voorzieningen 

sociale partners: 
CD: 7 
CDA: 8, 14, 19,30,32,34,49,68, 

81,83,84 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
VVD: 

61,62 
46,54,55 
21,34 
6,10,19,29,34,36,49 
61 
1,5 
28 
12 

sociale pensions: 
zie: welzijnsbeleid 

sociale premies: 
zie: loon- en inkomstenbelasting; 
sociale voorzieningen 

sociale recherche: 
zie: fraude(bestrijding) sociale 
voorzieningen 
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sociale rechtsstaat/sociale rechtvaar
digheid: 
zie: sociale voorzieningen 

sociale stabiliteit: 
zie: sociale voorzieningen 

sociale veiligheid: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

sociale verhuurders: 
zie: woningbouwverenigingen 

sociale verzekeringen: 
zie: sociale voorzieningen 

Sociale Verzekeringsbank: 
zie: sociale voorzieningen 

sociale volkshuisvesting/sociale wo
ningbouw: 
zie: woningbouw 

sociale voorzieningen (zie ook de ru
brieken: 'AOW/AOW'ers'; 'indivi
duele huursubsidie'; 'sociale werk
voorziening'; 'verzorgingsstaat'; 
'WAO/WAO'ers'): 
AOV: 1,5,9, 12, 14-18,33 
CD: 14,16 
CDA: 2,8,10,14,15,26,28-30, 

34,44,81-84,88,89 
D66: 1,3,12, 15, 16, 18-26,59, 

61,65,69,81,102,110, 
131,142,145 

GL: 2,9,10, 13, 14,23,24,2~ 
43-51,53,54,56,57 

GPV: 3,7,33-35,37,39,42,58, 
88,98 

PvdA: 1,3,6-8,15,18,28-32,34, 
35,37-40,42,81 

RPF: 3,5,6,8,17,21,22,24,25, 
63,67,78 

SEN: 1,5 
SGP: 8,34-37 
SP: 1,3,4,6,7,9,24,29,31,34, 

36,38 
VVD: 1,4, 12, 13, 18 

sociale werkplaatsen: 
zie: sociale werkvoorziening 

sociale werkvoorziening: 
GL: 54 
PvdA: 38 
RPF: 11,25 
SGP: 34 
SP: 5 

sociale zekerheid: 
zie: sociale voorzieningen. 

Soedan: 
zie: Afrika (excl. Zuid-Afrika) 

soft drugs: 
zie: verslaving 

software: 
zie: informatietechnologie 

sollicitatieplicht: 
zie: sociale voorzieningen 

somatische gentherapie: 
zie: genetische technologie 

SOV-cellen: 
zie: verslaving; wetshandhaving 

Sowjet- Unie: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

spaarfonds AOW: 
zie: AOW/AOW'ers 

speciaal onderwijs: 
CDA: 18 
D66: 46,47,66 
GPV: 70-72 
RPF: 18 
SGP: 50 
SP: 22 
VVD: 35 

speciaal voortgezet onderwijs: 
zie: speciaal onderwijs 

specialisten: 
zie: artsen 

spelverruwing: 
zie: sportbeleid 

spijbelen: 
zie: leerplicht/leerplichtige leeftijd 

sponsoring van kunst: 
zie: cultuurbeleid 

sponsoring van sport: 
zie: sportbeleid 

spoorbanen/spoorlijnen/spoorver
bindingen: 
zie: openbaar vervoer 
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spoorwegen: 
zie: openbaar vervoer 

sportbeleid: 
AOV: 21 
CD: 12 
'CDA: 26, 28, 31, 32 
D66: 58,36,37,49,69,74,134 
GL: 29,38,52 
GPV: 21,52,77,93 
PvdA: 24, 44, 56 
RPF: 15,31,32,41,44 
SGP: 43 
SP: 25,26 
VVD: 42 

sportclub/sportorganisatie/sportver
emgmg: 
zie: sportbeleid 

sportinfrastructuur: 
zie: sportbeleid 

sportsponsering: 
zie: sportbeleid 

sportvakleerkrachten: 
zie: school, sportbeleid 

sportvissen: 
zie: dierenwelzijn 

sportvliegen: 
zie: sportbeleid 

sportvoorzieningen: 
zie: sportbeleid 

sportwedstrijden: 
zie: sportbeleid 

spuitenomruilmogelijkheid: 
zie: verslaving 

staande magistratuur: 
zie: wetshandhaving 

Staatshoofd: 
zie: staatsvorm 

Staatsloterij: 
zie: verslaving 

staatsschuld( quote): 
zie: collectieve uitgaven 

staatsvorm: 
CD: 4,10 
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CDA: 45,46,48,50 
D66: 
GL: 
GPV: 

90,91,97, 104, 106,108 
3,5,6,8,21,22,30,31 
82,83 

PvdA: 
RPF: 

8,26,95, 102, 103 
1,26,67,70,74 

SEN: 3 
SGP: 10 
SP: 1-3 
WD: 2,32,46 

stabiliteitspact: 
zie: Europese samenwerking 

stadions: 
zie: sportbeleid 

stadsguerilla: 
zie: terrorisme, bestrijding van 

stadsprovincie: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

stadsvernieuwing: 
CDA: 
D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 12,78 
RPF: 
SGP: 
SP: 
WD: 

stadsvervoer: 

51 
8,63,82 
61 
67,86 

47 
19 
15 
29,30 

zie: openbaar vervoer 

stadswachten: 
zie: politiebeleid 

staking(srecht): 
zie: arbeidsverhoudingen 

stank( overlast): 
zie: milieubeleid 

startende ondernemers: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

starters(facili tei ten): 
zie: midden- en kleinbedrijf 

Staten-Generaal: 
CD: 4,5 
CDA: 42 
D66: 68,93,95,110 
GL: 11,22,25,42 

GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
WD: 

83,90 
82,86,88,96,99,101,105 
26,27,68,70,71 
3 
11 
3 
2,24 

statiegeld( systemen): 
zie: milieubeleid 

status aparte: 
zie: Aruba 

Statuut voor het Koninkrijk der Ne
derlanden: 
zie: Aruba; Nederlandse Antillen 

stedelijke agglomeraties: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid; ruimtelijke ordening 

stedelijke knooppunten: 
zie: ruimtelijke ordening 

stedelijke omgeving: 
zie: ruimtelijke ordening 

steden beleid: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

stervensbegeleiding: 
zie: euthanasie; ziekenverzorging 

stikstof( oxiden): 
zie: mestproblematiek; milieube
leid 

stiltegebied: 
zie: milieubeleid 

straat junks: 
zie: criminaliteit(sbestrijding); 
verslaving 

strafbaarstelling/strafmaat/strafop
legging: 
zie: wetshandhaving 

strafrecht: 
zie: wetshandhaving 

Strafrechtelijke Opvang van Ver
slaafden (SOV): 
zie: verslaving; wetshandhaving 
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straling: 
zie: milieubeleid 

streekvervoer: 
zie: openbaar vervoer 

Structuurschema Groene Ruimte: 
zie: natuurbeleid 

studenten: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs); studiefinancie
ring 

studiebeurs: 
zie: studiefinanciering 

studieduur( differentiatie): 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

studiefinanciering: 
AOV: 32 
CD: 8 
CDA: 29,81,87 
D66: 46,53,55,56,134 
GL: 28, 50, 56 
GPV: 74,102 
PvdA: 41,44,47,52 
RPF: 16, 18,20 
SGP: 49,53 
SP: 21 
VVD: 39 

studiekosten/studielening/studie
schuld: 
zie: studiefinanciering 

studieverlof 
zie: onderwijs aan volwassenen 

subsidiariteitsbeginsel: 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsbe
leid 

subsidies/subsidieverlening aan be
drijven: 
zie: overheidssubsidies 

successiebelasting/successierecht: 
zie: erfrecht 

supporters: 
zie: criminaliteit(sbestrijding); 
sportbeleid 
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Surinaamse gemeenschap: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

Suriname: 
CDA: 59 
D66: 118 
GPV: 89 
PvdA: 82 
RPF: 74 
SGP: 57 

surveillance: 
zie: politiebeleid 

Syrië: 
zie: Midden-Oosten 

taakstraffen: 
zie: wetshandhaving 

taakverdeling man-vrouw: 
zie: emancipatie(beleid) 

taalbehoud: 
zie: Nederlandse taal 

Taalunie: 
zie: Nederlandse taal 

tabak: 
zie: verslaving 

tabaksreclame: 
zie: reclame 

Tabakswet: 
zie: verslaving 

tandheelkundige hulp: 
zie: ziekenverzorging 

tandzorg: 
zie: ziekenverzorging 

tankschepen: 
zie: zeehavens en zeescheepvaart 

tariefgroepen: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

tariefverlaging: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

taxivervoer: 
zie: openbaar vervoer 

TBS-verpleegden/TBS-verpleging: 
zie: gevangeniswezen 

technologische innovatie: 
zie: technologische vernieuwingen 

technologische revolutie: 
zie: technologische vernieuwingen 

technologische vernieuwingen: 
CDA: 8,63,80 
D66: 4-7,9, 12, 14, 16,59,70, 

129, 135 
65,67,69,70,74 
48,55,57,65,94,101 
9,10,13,16,17,19 
59,60,62 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
VVD: 7,9,31,34 

technologische vooruitgang: 
zie: technologische vernieuwingen 

tekortquote/tekortreductie: 
zie: collectieve uitgaven 

telecommunicatie: 
zie: informatietechnologie 

telefoon: 
zie: informatietechnologie 

telematica: 
zie: informatietechnologie 

telewerken: 
zie: autoverkeer, informatietech
nologie 

televisie: 
zie mediabeleid 

tempobeurs: 
zie: studiefinanciering 

terminale thuiszorg: 
zie: thuiszorg 

terrorisme, bestrijding van: 
CD: 17 
CDA: 55,56 
RPF: 72 

terugkeeroptie: 
zie: remigratie(beleid) 

terugkeerregeling: 
zie: werkgelegenheid 
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terugtredende overheid: 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsta
ken 

thuislozen: 
zie: welzijnsbeleid 

thuiswerken: 
zie: autoverkeer; informatietech
nologie 

thuiszorg: 
AOV: 4,19,21 
CDA: 4,19,20,66,84 
D66: 27-31,63 
GL: 59 
GPV: 13,40,44 
PvdA: 33,57,58,66 
RPF: 25, 39, 40 
SEN: 11 
SGP: 45 
SP: 9-11-23,24 
WO: 15 

thuislozen: 
zie: welzijnsbeleid 

tijdelijke arbeid: 
zie: werkgelegenheid 

tijdsparen: 
zie: arbeidsomstandigheden 

TNO: 
zie: technologische vernieuwingen 

toegepast wetenschappelijk onder
zoek: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

toelatingsbeleid: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

toerisme: 
zie: ree rea tie 

toeritdosering: 
zie: autoverkeer 

toezichthouders: 
zie: politiebeleid 

tolerantie: 
zie: discriminatie; minderheden, 
etnische en culturele 
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tolmuren: 
zie: internationale economische 
samenwerking 

topambtenaren: 
zie: ambtenaren 

topkunst: 
zie: cultuurbeleid 

topsport( ers): 
zie: sportbeleid 

tram: 
zie: openbaar vervoer 

transferium: 
zie: autoverkeer 

transgene dieren: 
zie: genetische technologie 

transmurale zorg: 
zie: ziekenverzorging 

transportsector/transportwezen: 
zie: goederenvervoer 

treintaxi: 
zie: openbaar vervoer 

treinverkeer: 
zie: openbaar vervoer 

tropisch regenwoud: 
zie: milieubeleid 

Tsjechië: 
zie: Midden- en Oost-Europa 

tuinbouw(beleid): 
zie: glastuinbouw; landbouwbeleid 

tuinders: 
zie: landbouwbeleid 

Turkije: 
zie: Midden-Oosten 

tussenschoolse opvang: 
zie: kinderopvang(voorzieningen) 

twee-op-één -cel: 
zie: gevangeniswezen 

tweede geldstroom: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

tweede generatie convenanten: 
zie: milieubeleid 

Tweede Kamer: 
zie: Staten-Generaal 

tweede-kansonderwijs: 
zie: onderwijs aan volwassenen 

tweede nationale luchthaven: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

tweedeling: 
zie: armoedebestrijding 

tweeverdieners: 
zie: alleenverdieners 

Twente: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

uiterwaarden: 
zie: natuurbeleid 

u itgep rocedeerde asielzoekers: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

uitkeringen: 
zie: sociale voorzieningen 

uitkeringsfraude: 
zie: fraude sociale voorzieningen 

uitkeringsgerechtigden/uitkeringsin
stanties: 
zie: sociale voorzieningen 

uitkeringsgerechtigden, herintreding 
van: 
zie: werkgelegenheid; wetshandha
ving 

uitstoot van schadelijke stoffen: 
zie: milieubeleid 

uitvoeringsinstelling (uvi): 
D66: 21 
GL: 57 
PvdA: 37 
RPF: 24 
SP: 4 
WO: 13 

uitwijzing: 
zie: vluchtelingen(beleid) 
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uitzendarbeid/uitzendbureaus: 
zie: werkgelegenheid 

uitzettingsbeleid: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

UNDP (United Nations Develop
ment Program me): 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

universitair onderwijs: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

universitair onderzoek: 
zie: hoger onderwijs (inc!. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

universiteit: 
zie: hoger onderwijs (inc!. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

Utrecht: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid 

vaarwegen ( net): 
zie: binnenscheepvaart 

vakbeweging/vakbonden: 
zie: sociale partners 

vakleerkrachten lichamelijke opvoe
ding: 
zie: school, sportbeleid 

vandalisme: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

vangstbeperkingen/vangstcapaciteit: 
zie: visserij(beleid) 

vangstquota: 
zie: visserij(beleid) 

variabele autokosten: 
zie: autoverkeer 

varkenshouders/varkenspest: 
zie: bio-industrie 

VBO: 
zie: beroepsonderwijs (excl. Ho
ger Beroepsonderwijs) 

veehouderij/veeteeltbedrijf 
zie: landbouwbeleid 
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veestapel, inkrimping van: 
zie: landbouwbeleid 

veetransport/veevervoer: 
zie: dierenwelzijn 

veiligheid (op straat/in de wijken/ 
van de burger): 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

veiligheidsbeleid (internationaal): 
AOV: 33 
CDA: 9,46-48,55-57,59,94 
D66: 2,4,90, 113, 116, 124, 126, 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

127 
8,33,36,37,40,41 
90 
81,82,85,87 
67,68,71 
54,59 
1,31,32,35 
44,45 

Veiligheidsraad: 
zie: Verenigde Naties 

veiligheidsstrategie: 
zie: veiligheidsbeleid (internatio
naal) 

veldpolitie: 
zie: politiebeleid 

vennootschapsbelasting: 
CDA: 92 
D66: 89,131 
GL: 62 
SP: 37 

vensterschool: 
zie: onderwijsachterstanden 

verblijfsbeëindiging: 
zie: vluchtelingenbeleid 

verblijfsvergunning/verblijfsstatus/ 
verblijfstitel: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

vercommercialisering publieke om
roep: 
zie: mediabeleid 

verdovende middelen: 
zie: verslaving 

verdraagzaamheid: 
zie: discriminatie; minderheden, 
etnische en culturele 

verdroging: 
zie: milieubeleid 

Verenigde Naties: 
AOV: 1,35 
CDA: 49,59 
D66: 36, 113-115, 124 
GL: 33,36,37,40,41,63,74 
GPV: 87,90 
PvdA: 87,90,92 
RPF: 30,67,68 
SGP: 54, 58, 59 
SP: 32,35 
VVD: 45 

Verenigde Staten: 
zie: Noord-Amerika 

verenigd Europa: 
zie: Europese samenwerking 

Verenigd Koninkrijk: 
GPV: 90 
RPF: 68 
SP: 4 
VVD: 24 

Vereniging van Samenwerkende Ne
derlandse Universiteiten (VSNU): 
zie: hoger onderwijs (inc!. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

vergrijzing: 
zie: ouderen(beleid) 

vergroening van het belastingstelsel: 
zie: belastingen algemeen; milieu 
beleid 

verhaalsplicht: 
zie: sociale voorzieningen 

verhandelbare emissierechten/ver
handelbare gebruiksrechten: 
zie: milieubeleid 

verkeersbeleid: 
zie: autoverkeer; goederenver
voer; openbaar vervoer 

verkeersonveiligheid/verkeersveilig
heid: 
zie: autoverkeer 
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verkeersslachtoffers: 
zie: autoverkeer 

verkeer( sstelsel): 
zie: autoverkeer; goederenver
voer; openbaar vervoer 

verkiezingen: 
zie: kiesrecht/kiesstelsel 

verkoop staatsdeelnemingen: 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsta
ken 

verlengde schooldag: 
zie: kinderopvang(voorzieningen) 

vermesting: 
zie: mestproblematiek 

vermogens(winst)belasting: 
CDA: 92 
D66: 131 
PvdA: 42 
RPF: 64 
SGP: 33 
SP: 15,36,37 
VVD: 6 

vermogenscriminaliteit/vermogens
misdrijven: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

verpleegkundig personeel: 
zie: ziekenverzorging 

verpleegtehuis: 
zie: ziekenverzorging 

verpleeghuizen: 
zie: ziekenverzorging 

verplegenden: 
zie: ziekenverzorging 

verpleging: 
zie: ziekenverzorging 

verplicht afkicken: 
zie: verslaving 

verslaafden (zorg): 
zie: verslaving 

verslaving: 
AOV: 28 
CDA: 5,29,41,44,51,53,71 
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D66: 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

36, 102, 108, 111 
38,71 
4,19,20,22,43,67,85,90 
76,81 
33,35,36,71 
14,19,25,43,47,59 
13,30 
16,17,21 

verslavingsklin ieken/verslavingszorg: 
zie: verslaving 

verstandelijk gehandicapten: 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

verstedelijking: 
zie: grote steden/grote-stedenbe
leid; ruimtelijke ordening 

verstedelijkte gebieden: 
zie: ruimtelijke ordening 

versterven: 
zie: euthanasie; ziekenverzorging 

verstopping van wegen: 
zie: autoverkeer 

vervoer( sbeleid): 
zie: autoverkeer; goederenver
voer; openbaar vervoer 

vervolgonderwijs: 
zie: algemeen voortgezet onder
wijs; beroepsonderwijs (excl. Ho
ger Beroepsonderwijs); voorberei
dend wetenschappelijk onderwijs 

vervolguitkering: 
zie: sociale voorzieningen 

vervroegde invrijheidstelling: 
zie: wetshandhaving 

vervroegd pensioen/vervroegd u ittre
den (VUT): 
zie: pensioenen 

vervuilde bodem/vervuilde grond: 
zie: milieubeleid 

vervuiler (betaalt): 
zie: milieubeleid 

vervuiling: 
zie: milieubeleid 

verwoestijning: 
zie: milieubeleid 

verzekeringsmaatschappijen: 
CDA: 15,21,30 
D66: 12,26,34,62 
GPV: 24,45 
PvdA: 61 
RPF: 38 
SP: 1,24 
VVD: 15 

verzelfstandiging (van overheids
diensten): 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsta
ken 

verzorgenden: 
zie: ziekenverzorging 

verzorgingshuis: 
zie: ziekenverzorging 

verzorgingsstaat: 
AOV: 2,14 
D66: 12 
PvdA: 81 
RPF: 3 

verzorgingsverlof 
zie: ziekenverzorging 

verzurmg: 
zie: milieubeleid 

verzwijgen van bijverdiensten: 
zie: fraude sociale voorzieningen 

vestigingseisen/vestigingswetgeving: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

Vinex-beleid/Vinex-gebieden: 
zie: woningbouw 

vis bestanden: 
zie: visserijbeleid 

visitatiecommissie: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

visquota: 
zie: visserij be leid 

visserij( beleid): 
CDA: 61,62 
D66: 5,79,80 
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GL: 
GPV: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

79,80 
61 
51,53,59,65 
42 
18 
9,11 

vissers(vloot): 
zie: visserij beleid 

Vlaanderen: 
CD: 23 
D66: 123 
VVD: 41 

vliegtuig/vliegvelden/vliegverkeer: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

vluchtelingen(beleid): 
AOV: 29 
CD: 4-6,9,13,16,19,21,23 
CDA: 47,49,94 
D66: 29,31,39,65,68,115 
GL: 4,28,35,39,41,42,47,54 
GPV: 6,28,66, 88, 89, 97 
PvdA: 61,74,81,82,84,87-90 
RPF: 29,30,67,70,75,76 
SGP: 13,54,55 
SP: 33 
VVD: 20,46 

vluchtelingenorganisaties: 
zie: vluchtelingenbeleid 

vluchtelingenstatus: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

VMBO: 
zie: beroepsonderwijs (exc!. Ho
ger Beroepsonderwijs) 

VN-tribunalen: 
zie: Verenigde Naties 

VN-vredesmacht/VN-vredesopera-
ties: 
zie: militaire interventie 

voedselproduktie/voedselvoorzie
ning: 
zie: landbouwbeleid 

voetgangers/voetpaden: 
zie: fietsers en voetgangers 

voetinkomen: 
zie: loon- en inkomensbeleid 
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volksgezondheid: 
zie: gezondheidszorg 

volkshuisvesting: 
zie: woningbezit; woningbouw 

volksinitiatief 
zie: referendum 

volksreferendum: 
zie: referendum 

volksvertegenwoordigers/vertegen
woordiging: 
zie: Staten-Generaal 

volksverzekeringen: 
zie: sociale voorzieningen 

volwasseneneducatie/volwassenen
onderwijs: 
zie: onderwijs aan volwassenen 

voogdij( -instelling): 
zie: ouders en opvoeders 

voorbereidend beroepsonderwijs 
(VBO): 
zie: beroepsonderwijs (exc!. Ho
ger Beroepsonderwijs) 

voorbereidend middelbaar beroep
sonderwijs (VMBO): 
zie: beroepsonderwijs (exc!. Ho
ger Beroepsonderwijs) 

voorbereidend hoger onderwijs: 
zie: voorbereidend wetenschappe
lijk onderwijs 

voorbereidend wetenschappelijk on
derwijs (VWO): 
CD: 8 
CDA: 3, 18,29,72,85,87 
D66: 45,46,48,54,66,69,142 
GL: 26,27 
GPV: 72,74 
PvdA: 44, 46, 56 
RPF: 16-18 
SGP: 49-51 
SP: 22 
VVD: 35,36,42 

voorkeursbehandeling/voorkeursbe
leid allochtonen: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

voorkeursbehandelinglvoorkeursbe
leid vrouwen: 
zie: emancipatie(beleid) 

voorkeursbehandeling/voorkeursbe
leid gehandicapten: 
zie: gehandicapten(zorg) 

voorlopige hechtenis: 
zie: wetshandhaving 

voorschoolse opvang: 
zie: kinderopvang( voorzieningen) 

voortgezet onderwijs: 
zie: algemeen voortgezet onder
wijs; beroepsonderwijs (excl. Ho
ger Beroepsonderwijs); voorberei
dend wetenschappelijk onderwijs 

voortgezet speciaal onderwijs: 
zie: speciaal onderwijs 

voortijdig school verlaten: 
CDA: 29,31 
GL: 26 
GPV: 31 
PvdA: 47,50,77 
RPF: 13 
SGP: 46,52 
SP: 28 
VVD: 12,37 

voortplantingstechnieken, nieuwe: 
zie: kunstmatige bevruchting 

voorwaardelijke invrijheidstelling: 
zie: wetshandhaving 

vormfouten: 
zie: wetshandhaving 

vrachtauto's/vrachtverkeer/vracht
vervoer: 
zie: goederenvervoer 

vrede: 
zie: veiligheidsbeleid 

vrede-afdwingende activiteiten/vre
debewarende activiteiten: 
zie: militaire interventie 

vredeshandhaving/vredesmacht/vre
desmissies/vredesoperaties: 
zie: militaire interventie 
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vreemdelingen(beleid): 
zie: vluchtelingen(beleid) 

vreemdelingendetentie: 
zie: gevangeniswezen; vluchtelin
gen (beleid) 

vreemdelingenhaat: 
zie: discriminatie 

vreemdelingenrechtspraak: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

Vreemdelingenwet: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

vrije busbanen: 
zie: openbaar vervoer 

vrije concurren tie: 
zie: economische orde 

vrije markt: 
zie: economische orde 

vrije pers: 
zie: mediabeleid 

vrijetijd(sbesteding): 
zie: recreatie 

vrije verstrekking (van heroïne): 
zie: verslaving 

vrijhandel(szone): 
zie: internationale economische 
samenwerking 

vrijheid van godsdienst: 
zie: religie 

vrijheid van meningsuiting: 
zie: mediabeleid 

vrijheid van onderwijs: 
zie: openbaar en bijzonder onder
wijs 

vrijwillige politie: 
zie: politiebeleid 

vrijwilligers( werk): 
AOV: 14 
CDA: 1,4, 10, 11, 13, 18,26, 

28-30,43,81,92 
19,25,27,41,58,65,69 
4,13,48,50,54,55 
3,33,37,39,77 

D66: 
GL: 
GPV: 
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PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
WD: 

28,29,39,44,56 
10,21,24,40 
5 
6,34,45 
5,24-26 
12, 18,42 

vroegtijdig schoolverlaten: 
zie: voortijdig schoolverlaten 

vrouwelijke vluchtelingen: 
zie: vluchtelingenbeleid 

vTOuwen( emancipatie): 
zie: emancipatie(beleid) 

vrouwenhandel: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

vruchtbaarheidsbehandeling: 
zie: kunstmatige bevruchting 

VUT: 
zie: pensioenen 

VWO: 
zie: voorbereidend wetenschappe
lijk onderwijs 

Waarborgfonds Eigen Woning: 
zie: woningbezit 

waarden: 
zie: normen en waarden 

wachtgeld( ers): 
zie: sociale voorzieningen; werkge
legenheid 

wachtlijsten/wachttijden: 
zie: gezondheidszorg; welzijnsbe
leid 

Waddenzee/Waddengebied: 
zie: natuurbeleid 

walvisvangst: 
zie: dierenwelzijn 

WAO/WAO'ers: 
AOV: 13,14,17 
CD: 14 
CDA: 26, 82, 84 
D66: 16,20,21,24,26,31,59,145 
GL: 14,44,57 
GPV: 3,31,35,58,98 
PvdA: 3,28,34,37,39 
RPF: 5,10,24,78 

SEN: 
SGP: 
SP: 
WD: 

5 
34,35,49 
4,7,38 
4, 12, 13 

wao-gat: 
zie: WAO/WAO'ers 

wapenakkoorden/wapenbeheersing: 
zie: nucleaire bewapening/ontwa
pening; veiligheidsbeleid 

wapen export: 
zie: wapenhandel 

wapenhandel: 
CD: 1,18 
CDA: 56,57 
D66: 128 
GL: 35,41,42 
PvdA: 84 
RPF: 71 

warmtekrachtkoppeling (wkk): 
zie: energiebeleid 

Warschau Pact(-landen): 
zie: Midden- en Oost-Europa 

waterbeheer: 
zie: milieubeleid, waterschap(pen) 

waterbesparing: 
zie: milieubeleid 

waterenergie: 
zie: energiebeleid 

waterpolitie: 
zie: politiebeleid 

waterschap(pen): 
CDA: 40 
D66: 104 
GL: 12 
GPV: 51 

waterspoor: 
zie: milieubeleid 

watersport: 
zie: sportbeleid 

waterstaat: 
CD: 13 
CDA: 76 
D66: 78 
GPV: 30 
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RPF: 57 
SGP: 27 

waterverontreiniging/watervervui
ling: 
zie: milieubeleid 

waterwegen: 
zie: binnenscheepvaart; waterstaat 

web-site: 
zie: informatietechnologie 

Weer Samen Naar School: 
zie: speciaal onderwijs 

wegen ( net)/wegen-infrastructuur: 
zie: autoverkeer; goederenver
voer; openbaar vervoer 

wegtransport/wegverkeer: 
zie: autoverkeer; goederenver
voer; openbaar vervoer 

welvaartsgroei: 
zie: economische groei 

welzijnsbeleid: 
CDA: 15, 18,71 
D66: 50,82 
GL: 1,8,19,23,52,54,59-61 
GPV: 42,66,86, 94, 99 
PvdA: 39,41,61,73 
RPF: 9,13 
SGP: 43,45,46 
SP: 14,23 
WO: 12 

welzij nsvoorzien ingen: 
zie: welzijnsbeleid 

Wereldbank: 
zie: internationale monetaire sa
menwerking 

wereldeconomie/wereldhandel/we
reldmarkt: 
zie: internationale economische 
samenwerking 

Wereldmilieufonds (Verenigde Na
ties): 
zie: milieubeleid 

Wereldomroep: 
zie: mediabeleid 
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wereldvoedselplan/wereldvoedsel
vraagstuk: 
zie: ontwikkelingssamenwerking 

werkdruk: 
zie: arbeidsomstandigheden 

werkervaring( splaatsen): 
zie: omscholing arbeid 

werkgelegenheid: 
AOV: 6,9,14-17,32 
CD: 9,13,16 
CDA: 1,2,8,10,13,14,19-21, 

29-31,34,43,60,61,66,68, 
71,72,79,81,83,84-85,88, 
92,93 

D66: 2,3,7,8,12,16-23,25,29, 

GL: 
GPV: 

PvdA: 

RPF: 

SEN: 
SGP: 

37,45,51,54,59,61,69,72, 
75,107,110,129,131-134, 
136, 142, 145, 148 
1,4, 10,42-52,54-58,62,65 
3,18-20,31,33-35,37,55, 
56,58,59,62,67,73,84-86, 
88,91,93,94,98 
1,3,6,7,9,11,13,15,18-
20,24,28-35,37,38,40,42, 
43,49,56,68,70,77,83,88, 
105 
3,7,10,12,13,17,21,23, 
25,48,60,64,78 
1,2,4,5 
3,13,19,29,30,34,35,37, 
41,46,49,56,61 

SP: 1,4,5,7,20,22,28,30,38 
VVD: 1,3,4,6,7,8, 12, 13, 18-20, 

32,34,37,39,46 

werkgelegenheidsbeleid/werkgele
gen heidseffecten/werkgelegenheids 
groei/werkgelegenheidsherstel: 
zie: werkgelegenheid 

werkgevers ( organ isaties): 
zie: sociale partners 

werkloosheid: 
zie: werkgelegenheid 

werkloosheidsuitkering: 
zie: sociale voorzieningen 

Werkloosheidswet (WW): 
zie: sociale voorzieningen 

werklozen: 
zie: werkgelegenheid 

werknemers( organisaties): 
zie: sociale partners 

werknemersverzekeringen: 
zie: sociale voorzieningen 

werkomstandigheden: 
zie: arbeidsomstandigheden 

werktijden: 
zie: arbeidsomstandigheden 

werkzoekenden: 
zie: werkgelegenheid 

West-Europese Unie (WEU): 
AOV: 33 
CDA: 57 
D66: 113 
GL: 37,41 
GPV: 90 
RPF: 71 
SGP: 59 
SP: 35 
WO: 45 

Westelijke Jordaanoever: 
zie: Midden-Oosten 

Wet Afbreking Zwangerschap: 
zie: abortus (provocatus) 

Wet op de Arbeidsongeschiktheid: 
zie: WAO/WAO'ers 

Wet Bijzondere Opname Psychisch 
Zieken (BOPZ): 
zie: geestelijke gezondheidszorg 

Wet op de Economische Mededin
ging: 
zie: economische orde 

Wet Gelijke Behandeling: 
zie: discriminatie; emancipatie(be
leid) 

Wet Gemeenschappelijke Regelin
gen: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 

Wet op de Inburgering: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

Wet Inkomensvoorziening Kunste
naars (WIK): 
zie: cultuurbelei~ 
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Wet Inschakeling Werkzoekenden 
(WIW): 
zie: werkgelegenheid 

Wet op de Koppeling met Afwij
kingsmogelijkheden (WKA): 
zie: koppeling van uitkeringen en 
AOW 

Wet op de Loopbaanonderbreking: 
zie: arbeidsomstandigheden 

Wet op de Rechtsbijstand: 
zie: wetshandhaving 

Wet op de Reïntegratie: 
zie: uitvoeringsinsteJling (uvi); so
ciale voorzieningen; werkgelegen
heid 

Wet Stimulering Arbeidsdeelname 
Minderheden: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

Wet Toegang tot Ziektekostenverze
keringen (WTZ): 
zie: ziektekostenverzekering 

Wet Verontreiniging Oppervlakte
wateren: 
zie: milieubeleid 

Wet Voorzieningen Gehandicapten 
(WVG): 
zie: gehandicapten(zorg) 

Wetboek van Strafrecht: 
zie: wetshandhaving 

wetenschappelijk onderwijs: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

wetenschappelijk onderzoek: 
zie: hoger onderwijs (in cl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

wetenschapsbeleid: 
zie: hoger onderwijs (incl. Hoger 
Beroepsonderwijs) 

wetgevend referendum/wetgevings
referendum: 
zie: referendum 

wethouders: 
zie: gemeentelijk bestuur en beleid 
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wetlands: 
zie: natuurbeleid 

wetshandhaving (zie ook de rubriek 
'gevangeniswezen'): 
AOV: 7,27,28 
CD: 18 
CDA: 5,9,11,25,31,32,42, 

50-52,54 
D66: 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

8,12,38,64,65,68,88,92, 
102-107, 109, 134 
8,31,38 
14,25-27,94,97 
30,70-77,88,105 
5,7,14,26,27,31-34,78 
1,10,14-17,47,61 
29,30 
17,23,25,26 

wettelijk minimumloon (WML): 
zie: minimuminkomen 

WEU: 
zie: West-Europese Unie 

wIg: 
zie: loon- en inkomstenbelasting 

wijkagent/wijkbureau: 
zie: politiebeleid 

wijk- en dorpsraden: 
zie: wijken en dorpen 

wijken en dorpen: 
CDA: 3,5,31,39,43,69,70 
D66: 58,82,84,101,103 
GPV: 24,26,66, 86, 97 
PvdA: 4,43,70,78 
RPF: 49 
SGP: 17 
SP: 3,24,27,28 
VVD: 29 

wijkopbouwwerk: 
zie: wijken en dorpen 

wijkverpleging: 
zie: ziekenverzorging 

windenergie: 
zie: energiebeleid 

winkelgebieden: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

winkelopenstelling/winkeltijden: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

winkelsluiting(stijden): 
zie: midden- en kleinbedrijf 

witwassen van crimineel geld: 
zie: criminaliteit(sbestrijding) 

witte illegalen: 
zie: vluchtelingen(beleid) 

WKA: 
zie: koppeling van uitkeringen en 
AOW 

woestijnvorming: 
zie: milieubeleid 

woning(en): 
zie: woningbezit 

woningaanbod: 
zie: woningbouw 

woningaanpassing: 
zie: gehandicapten(zorg); oude
renbeleid 

woningbehoefte: 
zie: woningbouw 

woningbezit: 
AOV: 18,26 
CD: 16,19 
CDA: 10,30,39,43,69,71,82, 

83,91 
D66: 31,60,62, 63, 73-75, 82, 

83, 100, 102, 148 
GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

51,61 
66,86 
1,7,12, 18,70,71,78-80 
5,8,12, 13,45,47-49 
20,46 
9, 14, 15,23,28 
27,30 

woningbouw: 
AOV: 26 
CD: 7,11,19 
CDA: 16,21,39,64,69,71 
D66 4,39,42,58,63,73-75,78, 

GL: 
GPV: 
PvdA: 
RPF: 
SEN: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

79,81-83,86,102,148 
4,52,61,65,66,74,75 
62,66 
12,21,24,68,78,80 
45,47,52 
2 
18, 19,29 
1,14,15,24,28,36,38 
19,27,30 
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woningbouwcorporaties: 
zie: woningbouwverenigingen 

woningbouwverenigingen: 
AOV: 26 
CDA: 21,39,51,82,83 
D66: 31,82,84,103 
GPV: 66 
PvdA: 78,80 
RPF: 49 
SP: 14, 15 
VVD: 30 

woningcorporaties: 
zie: woningbouwverenigingen 

woningisolatie: 
zie: energiebeleid 

woningmarkt: 
zie: woningbezit 

woningnood/woningtekort: 
zie: woningbouw 

woningverbetering: 
zie: woningbouw 

woningvoorraad: 
zie: woningbouw 

woningzoekenden: 
zie: woningbezit 

woonkosten: 
zie: woningbezit 

woonlandbeginsel: 
zie: minderheden, etnische en cul
turele 

woonlasten: 
zie: woningbezit 

woonomgeving: 
zie: ruimtelijke ordening 

woonquote: 
zie: woningbezit 

woonruimte(verdelingsbeleid): 
zie: woningbezit 

woonvergunning: 
zie: woningbezit 
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woon-werkverkeer: 
zie: autoverkeer, openbaar vervoer 

World Trade Organization (WTO): 
zie: internationale economische 
samenwerking 

WW-gerechtigden: 
zie: sociale voorzieningen 

WW-uitkering: 
zie: sociale voorzieningen 

XTC-gebruik/XTC-pilIen: 
zie: verslaving 

zaaddonor(schap ): 
zie: kunstmatige bevruchting 

zedelijkheidswetgeving: 
CD: 6,21 
CDA: 13,41 
D66: 104 
GL: 39 
GPV: 67,76,81 
RPF: 5,34,36,71 
SGP: 1, 15,26,48 

zedendelicten/zedenmisdrijven: 
zie: criminaliteit(sbestrijding); 
seksueel geweld 

zedenpolitie: 
zie: politiebeleid 

zeedijken, versterking van: 
zie: waterstaat 

zee-ecosysteem: 
zie: milieubeleid 

zeehavens en zeescheepvaart: 
AOV: 30 
CDA: 66 
D66: 70,79,87,89 
PvdA: 20,23 
RPF: 48 
SP: 19 
VVD: 7,11,28 

zeescheepvaart: 
zie: zeehavens en zeescheepvaart 

zeespiegelstijging: 
zie: milieubeleid 

zelfdoding: 
CDA: 25 
D66: 38 
GL: 60 
GPV: 13 
RPF: 38 
VVD: 16 

zelfregulering: 
zie: decentralisatie/privatisering 
overheidsbestuur en overheidsbe
leid 

zelfstandige ondernemer: 
zie: midden- en kleinbedrijf 

zendgemachtigde/zendmachtiging: 
zie: mediabeleid 

zendtijdverdeling: 
zie: mediabeleid 

zeppelins: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

Zestienhoven, vliegveld: 
zie: luchthavens en luchtvaart 

zieken: 
zie: ziekenverzorging 

Ziekenfonds: 
AOV: 4, 19,22 
CD: 21 
CDA: 19,23 
D66: 15,28,34, 138 
GL: 51,54,59 
GPV: 39,44 
PvdA: 57,58,61,63 
RPF: 40 
SEN: 3 
SGP: 45 
SP: 8,9,24 
VVD: 15 

Ziekenfondsgrens: 
zie: ziekenfonds 

ziekenfondspakket: 
zie: ziekenfonds 

Ziekenfondsraad: 
zie: ziekenfonds 

Ziekenfondswet (ZW): 
zie: ziekenfonds 

Register 

r 



ziekenhuis(bouw): 
zie: ziekenverzorging 

ziekenverzorging (zie ook de rubriek 
'orgaandonatie! orgaantransplanta
tie'): 
AOV: 
CD: 
CDA: 

D66: 

GL: 
GPV: 
PvdA: 

RPF: 
SGP: 
SP: 
VVD: 

4,19-22,36 
16,18,21 
4,15,18-20,24,25,31,32, 
38,53,66,74,84 
19,24,27-32,37-39,62,63, 
134, 138 
13,52,54,57,59,60 
13,14,38-40,44,45,95 
5,28,33,57-59,61- 66, 68, 
78 
1,8,25,39,40 
8,43,45,46 
8-11,23,24 
12,15,19 

ziektekosten: 
zie: gezondheidszorg 

ziektekostenverzekering: 
AOV: 4,19 
CDA: 19,23,91 
D66: 28,34, 145 
GL: 51,59 
GPV: 12,39,44,99 
PvdA: 57,58,61-63,65,66 
RPF: 40 
SEN: 3 
SGP: 45 
SP: 9,10,24 
WO: 15 

ziekteverzuim: 
zie: arbeidsomstandigheden 

Ziektewet: 
zie: sociale voorzieningen 

zittende magistratuur: 
zie: wetshandhaving 

zondagsarbeid/zondagsrust: 
CDA: 13,88 
D66: 41 
GPV: 3,32,76,81 
PvdA: 54 
RPF: 12,15,23,26,41,55,61 
SGP: 1,3,4,8, 13,24,30,38 

zonnecellen: 
zie: energiebeleid 
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zonne-energie: 
zie: energiebeleid 

zorgaanbod/zorgbehoefte!zorginstel
lingen: 
zie: gezondheidszorg; welzijnsbe
leid 

zorgbudgetten: 
zie: gezondheidszorg; welzijnsbe
leid 

zorgsector/zorgstelsel: 
zie: gezondheidszorg; welzijnsbe
leid 

zorgverleners/zorgverlening: 
zie: gezondheidszorg; ziektekos
tenverzekering; welzijnsbeleid 

zorgverlof 
zie: ouders en opvoeders 

zorgverzekeraars: 
zie: gezondheidszorg; ziektekos
tenverzekering 

zorgvraag/zorgvragers: 
zie: gezondheidszorg; ziektekos
tenverzekering; welzijnsbeleid 

Zuid-Afrika: 
CDA: 27 
D66: 118 
GL: 33 
RPF: 73 
SGP: 57 

Zuid-Amerika: 
CDA: 94 
D66: 113, 118 
GL: 33 
GPV: 22 
PvdA: 69 

Zuiden des lands: 
zie: regionale ontwikkeling 

Zuiderzeespoorlijn: 
zie: openbaar vervoer 

Zuidmolukkers: 
GPV: 87 
RPF: 76 
SGP: 57 

Zuid-Oost-Azië: 
zie: Azië 

zuiveringsheffing: 
zie: milieubeleid 

zure regen: 
zie: milieubeleid 

zwangerschapsafbreking: 
zie: abortus (provocatus) 

zwangerschapsverlof 
zie: ouders en opvoeders 

zwart circuit: 
zie: belastingfraude 

zwartwerk: 
zie: belastingfraude; fraude(be
strijding) sociale voorzieningen 

zwarte school: 
zie: onderwijs aan allochtonen/ 
migranten 

zwerfjongeren: 
zie: welzijnsbeleid 
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