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KERNPUNTEN 
Inleiding 

Deze bloemlezing van de paarse plannen zal vooral nader ingaan op milieu, emancipatie, 
democratisering economie en het verbeteren van regelgeving. Maar ook een aantal andere 
opvallende zaken willen wij u niet onthouden. Nomineer het niet voor een Staatsprijs, want die 
worden afgeschaft 

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap 
Nog voordat wij roet de ECU gaan betalen willen wij dat de Nederlandse munt, aan de zijkant, 
niet langer voorzien wordt van de leus God zij met ons. De leus op het Franse geld, Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap", heeft onze voorkeur. Voorts dient de Nederlandse Ambassade in het 
Vaticaan gesloten te worden. De scheiding tussen kerk en staat dient consequent toegepast te 
worden. 

Schrappen van het overbodige achterhaalde en ongewenste 
In onze pluriforme samenleving is het gezin niet langer de hoeksteen. De individuele mens dient 
centraal te staan en moet zich kunnen ontplooien ongeacht zijn of haar godsdienst, 
levensovertuiging, culturele of etnische achtergrond, politieke voorkeur, geslacht, sexuele 
voorkeur, leeftijd en zo verder. 

Dit uitgangspunt zal een belangrijke aanleiding zijn om over te gaan tot het schrappen of 
veranderen van achterhaalde en ongewenste wet en regelgeving. Zo dienen bijvoorbeeld de 
voordelen, die verbonden zijn aan het huwelijk, te worden opgeheven. Voorts dient het huwelijk 
open te staan voor iedere relatievorm. 

Tot de achterhaalde plichten hoort bijvoorbeeld de militaire dienstplicht.  Wear  andere regels, 
wetten en gewoonten zijn toe aan vervanging, omdat ze overbodig zijn of verstikkend werken. In 
Nederland is zelfs de maximale dikte en het gewicht van de vuilniszak bepaald. Muziek in de bus 
is verboden. De grens van "overorganizing" is overschreden. 

Legalisering 
Onder een aantal voorwaarden dient toegewerkt te worden naar de legalisering van euthanasie, 
abortus, draagmoederschap op niet-commerciële basis en het gebruik van softdrugs. Een ieder 
moet vrij kunnen beslissen over het eigen lichaam. 

De winkelsluitingswet zal worden afgeschaft; iedere winkel mag zelf haar openingstijden bepalen. 

Geen inbreuk op privacy 
De legitimatieplicht zal niet worden ingevoerd. Een algemene legitimatieplicht is immers een 
onaanvaardbare inbreuk op de privacy en de vrijheid van de burger en zal aanleiding geven tot 
willekeur en discriminatie, Dezelfde risico's kleven aan het gebruik van genetische informatie. 
Iedere vorm van discriminatie op grond van deze informatie is verboden. In principe kan niemand 
verplicht worden genetisch onderzoek te ondergaan.  
(lit  het oogpunt van individualisering en bescherming van privacy dienen de 
voordeurdelersregeling en Lweeverdienersregeling opgeheven te worden. 

De rol van de overheid 
De slaat zal zich op vele fronten kunnen terugtrekken, zoals ook uit het bovenstaande blijkt. Op 
andere gebieden zal de staat juist nadrukkelijker op de voorgrond moeten treden. De overheid 
dient een belangrijke rol te blijven spelen bij het stimuleren van de emancipatie en de 
bescherming van zwakkere groepen. Zij kan dit blvoorbeeld  tot uitdrukking brengen in haar 
eigen personeelsbeleid; bij gelijke geschiktheid dient de voorkeur uit te gaan naar de persoon Uit 

een bevolkingsgroep die op de arbeidsmarkt in een achterstand verkeert. De belangrijkste rol van 
de overheid is weggelegd op het gebied van milieu, democratisering en bij het verbeteren van 
haar eigen effectiviteit. 
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L)emocratiswting 
Om de  democratic  te revitaliseren en de relatie tussen politiek en burger te verbeteren zal een 
pakket met maatregelen worden uitgevoerd. Een gematigd districtenstelsel zal worden ingevoerd 
De kiezer krijgt twee stemmen: één voor de partij en één voor de persoon op Wie men wil 
stemmen. Over geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid zal minder moeilijk gedaan worden. 
Voor de burger zal ook de mogelijkheid gecreëerd worden tot het rechtstreeks indienen van een 
wetsvoorstel. Op locaal niveau zal een bindend referendum tot de mogelijkheden gaan behoren. 

Het lintjesstelsel wordt afgeschaft en politieke functies zullen het Staatshoofd worden ontnomen. 
De Commissaris van de koningin en Gedeputeerde Staten zullen door de leden van de 
Provinciale Staten worden benoemd. De burgemeester en wethouders worden gekozen, en 
desnoods afgezet, door de Gemeenteraad. 

Terugkeer van het dualisme 

Het dualisme zal terug moeten keren. De Tweede Kamer moet door een eigen Wetenschappelijk 
bureau minder afhankelijk gemaakt worden van de openheid van ambtenaren en regering. 
Kamerleden moeten ook hoorzittingen met ambtenaren kunnen aanvragen in eerdere stadia van 
beleidsontwikkeling. 

Informateurs dienen door de Tweede kamer benoemd te worden. Politieke benoemingen moeten 
geinstitutionaliseerd worden. Politieke ambtenaren moeten regelmatig wisselen van departement. 

Om de politiek haar primaat terug te laten winnen zal er fors gesnoeid worden in het woud van 
officiële advies- en overlegorganen. Zo dient onder meer de SER opgeheven te worden. 

Verbetering efficiency van de overheid 

Door privatisering, decentralisatie en regionalisering zal de overheid moeten werken aan het 
verbeteren van haar daadkracht. Het aantal departementen wordt drastisch teruggebracht. De 
provincie wordt in toenemende mate te klein, voor de ontwikkelingen op Europees niveau, én te 
groot, voor de ontwikkelingen op locaal niveau. Er zal daarom toegewerkt worden naar een 
indeling met zo'n vijf grotere provincies. Binnen die provincies zijn agglomeratiegemeenten, als 
democratisch gekozen bestuurslaag, een geschikt kader voor gemeenschappelijke regelingen. 

Het profijt van de overheid 

Overigens zal het verbeteren van de efficiency zich niet beperken tot organisatorische 
veranderingen. Zo dienen subsidies bijvoorbeeld beter terecht te komen. Er dient veel meer geld 
te komen voor de spreiding van de 'consumptie' van het gesubsidieerde podiumaanbod. Wellicht 
door prijzen elders te verhogen, Ook zuilen er maatregelen worden getroffen om het gebruik van 
de sociale woningbouw te verbeteren. Teveel mensen met hogere inkomens wonen te goedkoop, 
teveel mensen met lage inkomens wonen te duur. 

Duurzame ontwikkeling 

Binnen één generatie moeten de productie- en consumptiepatronen zodanig worden omgevormd 
dal zij voldoen aan de voorwaarden voor duurzame ontwikkeling. Om tot die duurzame 
ontwikkeling te komen Is het nationale economische belang ondergeschikt aan bet ecologisch 
belang. Daarbij is achteruitgang van welvaart acceptabel. Bij energieprijzen worden milieukosten 
in de prijs doorberekend. De wijze waarop en het tempo waarin deze tariefsverhogingen worden 
ingevoerd is afhankelijk van voortgang op Europees niveau. 

Op den duur moeten productie, uitstoot en lozing van alle niet-afbreekbare, niet herbruikbare 
producten worden verboden. Tot dat moment zijn strenge normen, controle en straffen 
noodzakelijk. De milieupolitie moet worden uitgebreid. Daarnaast dient er bij de rechtbank een 
milieukamer te komen die belast is met de rechtspraak ten aanzien van milieudelicten. 
Het gebruik van eenmalige verpakkingen voor dranken en het gebruik van PVC in 
verpakkingsmaterialen zal worden verboden. 

Kernenergie levert nog steeds een onopgelost afvalprobleem en zal dus verder worden 
teruggedrongen. in plaats daarvan is snelle ontwikkeling van alternatieve energiebronnen nodig 
en meer onderzoek naar steenkoolvergassing. 
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MIlieu-universiteit, Milieuraad, Milieu-educatie 
Een ander belangrijk voornemen Is de oprichting van een milieu-universiteit waarin 
wetenschappers op diverse vakgebieden samenwerken om tot integratie en verdieping van 

kennis van het milieu te komen. 

Op internationaal niveau zal er gestreefd moeten worden naar een Milieuraad, analoog aan de 

Veiligheidsraad. 

Tenslotte dient de voorlichting en milieu-educatie zodanig gestimuleerd te worden dat het een 
bijdrage kan leveren aan een radicale mentaliteitsverandering. 

Ander verkeer en vervoer 
De Heilige Koe zal er nu echt aan moeten geloven. Het wegennet wordt, ondanks alle mogelijke 
knelpunten die dit ken opleveren, in principe niet meer uitgebreid. Boven-normale 
parkeerfaciliteiten worden uitsluitend buiten de stedelijke centra gerealiseerd. De belastingaftrek 
voor woon-werkverkeer wordt vervangen door het fiscaal stimuleren van 
OV-(traject)abonnementen. De maximumsnelheid gaat weer terug naar 100 km per uur en ook 
het vliegverkeer wordt teruggedrongen. 

Uiteraard zal er flink geïnvesteerd worden in het realiseren van alternatieven. Het openbaar 

vervoer zal op grote schaal gestimuleerd worden. 

Schone landbouw 
De invloed van de landbouwlobby op het milieubeleid Is te groot. Hier zal verandering in moeten 
komen, onder andere door het Ministerie op te heffen. 

Prijsondersteunende maatregelen en de daaraan gekoppelde invoerbeperkingen moeten worden 
afgeschaft, omdat zij leiden tot overproductie en een onnodig zware belasting voor het milieu. 
Boeren kunnen met inkomenssubsidies. Boeren kunnen met inkomenssubsidies geholpen worden. 

Alleen groei- en bestrijdingsmiddelen waarvan aangetoond is dat ze ecologisch verantwoord zijn 
mogen worden gebruikt. In probleemgebieden als de Peel en de Achterhoek zal de veestapel 

worden Ingekrompen. 

Minder zuil, meer onderwijs 
Het onderwijs is ongetwijfeld het belangrijkste middel ter ondersteuning van de emancipatie van 
individuen en de voorbereiding van jongeren op zelfstandig functioneren In de maatschappij. Niet 
in de laatste plaats hierom zal de kwaliteit aanzienlijk verbeterd moeten worden. Dit kan onder 
andere door de Invloed en medezeggenschap van studenten en scholieren te verbeteren. De 
basisvorming wordt doorgezet, maar op twee niveaus aangeboden. 

Doorstroming en switchen zal minder rigide worden benaderd. Eén keer switchen zal niet ten 
koste gaan van de totale studieduur. Bij de overstap van  MOO  naar HBO of van HBO naar WO 
krijgt de student twee extra jaren studiefinanciering. 

De financiële gelijkstelling van bijzondere scholen naar openbare schoten zal worden afgeschaft. 
Het democratisch gehalte van bijzondere scholen moet worden verhoogd. Door de verzuiling In 
het onderwijs te beperken kan het aantal scholen worden beperkt. De laatst overgebleven schoot 
in een wijk of streek moet een openbare zijn. 
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Sociaal-economisch beleid 

De randvoorwaarden voor het sociaal-economisch beleid zijn de verbetering - van het milieu, 
terugdringing van het financieringstekort en het handhaven van een rechtvaardig inkomensbeleid. 
Het wettelijk minimumloon blijft gehandhaafd, maar dé vaststelling hiervan zal worden gebaseerd 
op een individuele in plaats van een kostwinnersnorm. 

Het stelsel van sociale zekerheid dient uit te gaan van het individu. Een minimum-uitkering is er 
voor iedereen die zich beschikbaar houdt voor de arbeidsmarkt, Ook deelnemers aan om-, her-
en bijscholing en bepaalde fulltime vrijwilligers kunnen op een uitkering (blijven) rekenen. De 
uitkering bedraagt 50% van het sociaal minimum (dat nog steeds op een gezin gebaseerd is), 
verhoogd tot 70% en 90% voor respectievelijk alleenstaanden en eenoudergezinnen. 

De overheid garandeert het meedelen van de minst draagkrachtigen In de 
welvaartsontwikkelingen, door de hoogte van de uitkeringen in principe te koppelen aan de 
stijging van de lonen in het bedrijfsleven. De koppeling van de ambtenarensalarissen met de 
loonontwikkeling wordt opgeheven. 

Arbeidsduur dient flexibeler te worden. Vooral deeltijdarbeid en arbeidstijdverkorting zullen 
daarom worden gestimuleerd door middel van financiële prikkels. Het verbeteren van 
kinderopvang is hierbij van groot belang. 

De heffingsgrondslag voor de financiering van het stelsel van sociale zekerheid zal worden 
aangepast. De heffing op arbeid zal worden beperkt ter verkleining van de wig tussen loonkosten 
en netto-lonen Ter compensatie zullen de hellingen op grondstoffen en productieprocessen 
worden uitgebreid. 

Een samenhangend pakket van maatregelen dient uitgevoerd te worden om het aantal zieken en 
arbeidsongeschikten drastisch af te laten nemen. 

De kostwinners in de media - 

Het zal duidelijk zijn dat het kostwinnerschap geen lang leven beschoren is. Toch is het 
kostwinnerschap niet altijd verboden. Er zal een publieke zender moeten komen die kan 
concurreren met de commerciële zenders. Om dit te kunnen bewerkstelligen krijgt de TV een 
zogenaamd "kostwinnersnet", dat zorgt voor de centen en een kwaliteitsnet. 

Europa en de wereld 
Democratisering van de EG is hard nodig. Het Europees Parlement dient alle wetgevende en 
controlerende bevoegdheden te kunnen krijgen, die nodig zijn om volwaardig te kunnen 
functioneren. 

Een Europees staatsburgerschap gaat tot de mogelijkheden behoren. Dit betekent onder meer: 
vrije keuze van vestiging en het recht op participatie in  locale  verkiezingen. 

De culturele diversiteit binnen Europa op het gebied van onder meet taal, kunst en media dient 
gegarandeerd te blijven. 

De sociale tegenstellingen tussen Noord en Zuid moeten worden verkleind, zowel binnen als 
buiten de EG. De EG mag geen 'Fort Europa" blijven. Exportsubsidies en invoerbelemmeringen 
voor landbouwproducten moeten snel worden afgebroken, aangezien ze de positie van boeren in 
de Derde Wereld ondermijnen. Om de Derde Wereld te ondersteunen zal vertroebeling of andere 
verlaging van het budget van ontwikkelingssamenwerking niet worden toegestaan. 
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Om de vorming van een coalitie tussen PvdA, VVD en D66 dichterbij te brengen hebben 
de politieke jongerenorganisaties JOVD,  JS  en ,ffl een paars' regeeraccoord opgesteld. 
Paars staat hierbij voor het samengaan van rood en blauw, de PvdA en de VVD, de twee 
uitersten binnen de coalitie. 

Dit regeeraccoord geeft aan waar deze coalitie zich zal onderscheiden van het huidige 
regeringsbeleid van de afgelopen decennia. Wanneer een partij te lang aan de macht is 
wordt het gevaar groot voor politieke verstarring. Dit maakt het noodzakelijk om naar 
alternatieven te zoeken in de vorm van een coalitie zonder het CDA. 

Het alternatief dat wij wenselijk vinden is een paarse coalitie. Een paarse 
regeringscoalitie zal beleid mogelijk maken dat tot nu toe werd geblokkeerd door het 
CDA. Wij streven naar een regeringsbeleid dat geen betuttelende christelijke 
denkbeelden opdringt, maar dat het zelfbeschikkingsrecht van mensen over hun eigen 
leven erkent. Een beleid dat er vanuit gaat dat mensen in eerste plaats individu zijn. 
Een beleid ook dat sterk gericht is op een ingrijpende democratisering en ontzuiling van 
de Nederlandse samenleving. 

Een regeeraccoord is geen verkiezingsprogramma. Elk van de betrokken politieke 
jongerenorganisaties heeft ideeën die niet terug te vinden zijn in dit regeerakkoord, Deze 
ideeën zullen wij alle drie afzonderlijk blijven bepleiten maar onderkennen daarbij wel 
dat ze niet direct binnen een paarse coalitie kunnen worden gerealiseerd. De vorming 
van een regering waarin PvdA, VVD en D66 zijn vertegenwoordigd brengt met zich mee 
dat bepaalde tegenstellingen zullen moeten worden overbrugd. Die tegenstellingen 
bevinden zich in het bijzonder op het sociaal-economisch terrein. 
Dat ook op dit gebied overeenstemming tussen genoemde partijen mogelijk is hebben wij 
met dit accoord bewezen. 

Wij zijn op basis van de besprekingen tot de conclusie gekomen dat een regeeraccoord 
van VVD, D66 en PvdA inderdaad mogelijk is. Het resultaat van de besprekingen vindt 
U in dit accoord. 

Moge dit accoord een aanzet zijn voor nieuwe politieke verhoudingen. 

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie 
Jonge Socialisten 
Jonge Democraten 



7-STAATKONDIGE VERNIEUWINGEN 
Op nationaal niveau zal de democratie moeten worden versterkt door 
een aantal concrete maatregelen. De relatie tussen kiezers en gekozenen 
moet sterk worden verbeterd. De dominantie van het maatschappelijk 
middenveld is een uitwas van een jarenlange confessionele 
overheersing en wordt met kracht bestreden. 

1.1 Landelijk 

1.1 .1 Democratisering 

districtenstelsel 
Opdat de volksvertegenwoordigers echt gekozen worden door de burgers en minder door 
de partijen moet er een gematigd districtenstelsel worden ingevoerd. Hierbij wordt 
gedacht aan het Duits stelsel waarin de kiezer twee stemmen krijgt: één voor een partij 
en één voor een persoon. Het huidige stelsel van evenredige vertegenwoordiging werkt 
namelijk in de hand dat het merendeel van de Tweede Kamerleden eigenlijk gekozen 
wordt door de partijen. Immers, het zijn de partijen die de lijstvolgorde per partij 
bepalen en dus wie er met de lijsttrekker de kamer binnen komen. Dit is niet gewenst. 

volksinitiatief 
Voor burgers zal de mogelijkheid worden geopend tot het rechtstreeks indienen van een 
wetsvoorstel,  mite  het betreffende wetsvoorstel tenminste wordt gesteund door een 
aantal kiezers gelijk aan de kiesdeler voor de Tweede Kamer. 

burgerlijke ongehoorzaam lieid 
Om de invloed van de burgers op de overheid verder te vergroten mal burgelijke 
ongehoorzaamheid worden gedoogd, mits deze 'ongehoorzaamheid' binnen bepaalde 
normen blijft. In het bijzonder betreft dit: alleen als laatste mogelijkheid en het middel 
moet in verhouding staan tot het doel. Gebruik van geweld wordt niet toegestaan. 

1.1.2 De positie van de Tweede Kamer 

Om de positie van de Tweede Kamer ten opzichte van de regering te versterken moot zij 
een aantal extra bevoegdhedeh krijgen. De Tweede Kamer heeft een wetgevende taak en 
dient de uitvoerende macht te controleren. De middelen die de kamer hiertoe ter 
beschikking staan zijn echter onvoldoende. Tegenover een heel departement dat een 
minister ter beschikking staat heeft een kamerlid slechts zijn of haar ene assistent. 

wetenschappelijk bureau 
Er moet een wetenschappelijk bureau komen dat teh behoeve van de Tweede Kamer 
(naast de Rekenkamer en de Raad van State) onderzoek doet en voorgesteld beleid 
analyseert. Hierdoor krijgt de Tweede Kamer ongefilterde bevindingen tot haar 
beschikking en wordt zij minder afhankelijk van de openheid van ambtenaren en 
regering. 
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hoorzittingen 
Ambtenaren moeten in eerdere stadje van beleidsontwikkeling en -implementatie 
gehoord kunnen worden dan tot op heden het geval is geweest, in het bijzonder in 
commissievergaderingen. Het moet Tweede Kamerleden dan ook mogelijk worden 
gemaakt ambtenaren te horen in zogenaamde 'hoorzittingen'. 

gekozen (in-)forrnateur 
De Tweede Kamer moet het recht krijgen tijdens een plenaire zitting de 
kabinets(in.)formateur te kiezen. De Tweede Kamer is het enige democratisch gekozen 
orgaan op landelijk niveau. Toch is haar invloed op de vorming van het kabinet nu erg 
beperkt. De (in-)formateurs worden immers door de Koningin benoemd, Deze beslissing 
hoort echter bij de Tweede Kamer te liggen. 

1.1.3 De uitvoerende macht 

het aantal departementen 
De huidige indeling van departementen moet worden gewijzigd en hun aantal moet 
drastisch worden teruggebracht. De huidige indeling van departementen werkt 
verkokering in de hand. Dit probleem denkt men nu aan te pakken onder de vlag 
bestuurlijke vernieuwing'. De indeling van de departementen staat bij deze aanpak 
echter niet ter discussie. Dit zou achter wèl het geval moeten zijn. De sectorgewijze 
indeling van de departementen is achterhaald: een indeling naar functie is wenselijk. Zo 
ligt het voor de hand om Milieu, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Waterstaat onder 
te brengen bij een Ministerie Landinrichting en Milieu. Landbouw en Visserij kunnen bij 
het Ministerie van Economische Zaken worden gevoegd. De herindeling zal een 
vermindering van het aantal ministers en een vermeerdering van het aantal 
staatssecretarissen tot gevolg hebben. 
Verbetering van de efficiency en de effectiviteit van de overheid is van grote weerde. 
Maatregelen hiertoe zuilen verdere privatisering en decentralisatie omvatten. 

de vierde macht 
Ieder ministerie meet een politiek-ambtelijke top krijgen die representatief is voor de 
politieke krachtsverhoudingen in Nederland. Feit is namelijk dat de ambtelijke top in 
Nederland een grote politieke invloed heeft. Veel ambtelijke benoemingen hebben 
daardoor een politiek karakter. Dit gegeven valt moeilijk te veranderen. Daarom is het 
beter deze situatie te erkennen en politieke benoemingen te institutionaliseren. 
Daarnaast moeten deze politieke ambtenaren regelmatig wisselen van departement om 
verkokering te voorkomen en om ervoor te zorgen dat electorale veranderingen ook tot 
uitdrukking komen in de vierde macht. 

1.1.4 Adviesorganen 

Om de politiek te helpen haar primaat terug te winnen zal in het woud van officiële 
advies- en overlegorganen van de overheid drastisch worden gesnoeid. In dit kader zal 
o.a. de Sociaal-Economische Raad worden opgeheven. 

1.1.5 Het Koninklijk Huis 

Politieke functies zullen het staatshoofd worden ontnomen. De ministeriële 
verantwoordelijkheid zal voor minder leden van het Koninklijk Huis gaan gelden. liet 
lintjeestelsel zal worden afgeschaft. 
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1.2 Decentralisatie en democratisering 

1.2.1 Herziening 

Er zal een nauwkeurige afweging moeten plaatsvinden over de vraag op welk 
overheidsniveau over welke zaken wordt beslist. Bestuurlijke verantwoordelijkheden 
komen te liggen op het niveau waar ze thuishoren. In verband hiermee moet de 
provinciale bestuurslaag worden vervangen door vier of vijf grotere provincies 
(landsdelen). De provincie is namelijk enerzijds te klein als intermediair naar Europa en 
anderzijds te groot voor maatschappelijke processen op lager niveau. Hierdoor ontstaat 
aan de ene kant wetgeving als de Gemeenschappelijke Regeling (zie ook hieronder); aan 
de andere kant is er geen duidelijkheid in de richting van Europa. 

de wet op de ge,neenschappelijhe regeling 
Uit democratisch oogpunt is de wet op de Gemeenschappelijke Regeling niet wenselijk. 
Democratische controle op besluiten die in het kader van deze wet worden genomen is 
vrijwel onmogelijk. De wet wordt vaak verdedigd vanuit de redenering dat hierdoor een 
extra bestuurslaag voorkomen wordt. Wat echter feitelijk wordt voorkomen is een 
democratisch gekozen extra bestuurslaag. Van een extra bestuurslaag op zich is allang 
sprake. De Wet op de Gemeenschappelijke Regeling moet dan ook zo snel mogelijk 
worden afgeschaft. Een geschikter kader voor gemeenschappelijke regelingen is de 
zogenaamde 'agglomeratiegemeente'. 

1.2.2 Democratisering 

Net als op landelijk niveau zal ook op provinciaal en gemeentelijk niveau de democratie 
worden versterkt. De Commissaris van de Koningin en de leden van Gedeputeerde 
Staten zullen worden gekozen door de Provinciale Staten. Noch de Commissaris van de 
Koningin, noch de leden van Gedeputeerde Staten hoeven voort te komen uit de 
Provinciale Staten. Door middel van een motie zullen de Provinciale Staten zowel de 
Commissaris van de Koningin als de leden van Gedeputeerde Staten kunnen afzetten. 
Ook op lokaal niveau moet de democratie worden versterkt. De burgemeester en de 
wethouders moeten worden gekozen door de Gemeenteraad en ook door die Raad kunnen 
worden afgezet. Noch de burgemeester noch de wethouders hoeven voort te komen uit de 
Gemeenteraad. 
Er zullen op gemeentelijk niveau zowel raadgevende als bindende referenda kunnen 
worden gehouden. De gemeenteraad bepaalt vooraf wat het karakter van het 
referendum zal zijn. 
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Door de vaak sterk verouderde wet en regelgeving ligt in onze snel 
veranderende samenleving een aantal kwesties te wachten op een 
deugdelijke oplossing. De zelfbeschikking van mensen over een eigen 
lichaam is nog zeer onvoldoende in de wetgeving erkend. Met de komst 
van een paarse regeringscoalitie zal de kans ontstaan om op een aantal 
punten de opgelopen achterstand in te halen. Een paarse coalitie biedt 
bij uitstek de kans de zelfbeschikking van mensen over hun eigen 
lichaam te erkennen, waar confessionelen voor anderen menen te 
moeten uitmaken wat goed is voor hen, 

2.1 Euthanasie 

Zowel artsen als patiënten blijken behoefte te hebben aan duidelijke regelgeving met 
betrekking tot euthanasie. Op dit moment wordt in geval van euthanasie onder bepaalde 
voorwaarden afgezien van vervolging, hetgeen onduidelijk is. Euthanasie dient te 
verdwijnen uit het Wetboek van Strafrecht, Euthanasie mag slechts worden toegepast op 
patiënten die hun wil kenbaar hebben gemaakt. Bij legalisering van euthanasie dient 
wel een aantal voorwaarden te worden gesteld. Op de eerste plaats moet het lichamelijk 
of geestelijk lijden uitzichtloos zijn en door de patiënt als ondraaglijk worden ervaren. 
Heeft een patiënt tevoren niet aangegeven hoe de euthanasie moet plaatsvinden, dan 
mag alleen actieve euthanasie worden toegepast. Een arts kan niet tot het uitvoeren van 
euthanasie worden verplicht. 

2.2 Abortus 

Abortus dient te worden gelegaliseerd. De bevoogdende vijf dagen bedenktijd komen 
daarmee te vervallen. Totdat de grens van dertien weken is bereikt, is abortus 
provocatus in alle gevallen toegestaan, waarbij de vrouw de uiteindelijke beslissing 
neemt. Na deze termijn mag abortus provocatus alleen nog plaatsvinden indien hiervoor 
een medische noodzaak aanwezig is. 

2.3 Draagmoederschap 

Draagmoederschap op commerciële basis mag niet worden toegestaan. Draagmoeders 
hebben echter wel recht op vergoeding van de onkosten. Deze dienen betaald te worden 
door de aanstaande ouder(s). De draagmoeder kan geen aanspraak maken op en kan 
nooit rechten ontlenen aan het door haar gedragen kind. De aanstaande ouder(s) dienen 
(dient) het kind te  alien  tijde te erkennen. 

2.4 Drugsbeleid 

Uitgangspunt van het drugsbeleid moet zijn dat eenieder vrij moet kunnen beschikken 
over zijn eigen lichaam. 
Op nationaal niveau dient het gebruik van soft-drugs te worden gelegaliseerd. De 
criminaliteit die gepaard gaat met de handel in hard-drugs kan worden bestreden door 
gratis verstrekking van hard-drugs aan verslaafden via het medisch circuit. Omdat 
hard-drugs een schadelijke werking op het lichaam hebben, zal de overheid de bevolking 
hierover uitgebreid voorlichten. 
In internationaal verband dient te worden gestreefd naar de legalisering van hard-drugs. 
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2.5 Privacy 

Toetsingscriteriuin bij de registratie van persoonlijke gegevens dient privacy te zijn.  
Dc  legitimatieplicht zal niet worden ingevoerd. Een algemene legitimatieplicht is 
immers een onaanvaardbare inbreuk op de privacy en de vrijheid van de burger en zal 
aanleiding geven tot willekeur en discriminatie. 
De controle ven de samenlevingssituatie van uitkeringsgerechtigden door de Sociale 
Recherche is in strijd met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 
dient dan ook onmiddellijk te worden gestaakt. Ook de zogenaamde 
'voordeurdelers-regeling' en de 'tweeverdieners-regeling' zijn in strijd met het rechtop 
eerbiediging van de privacy en dienen derhalve te worden afgeschaft. 

dna-vingerafdruk 
Iedere vorm van discriminatie op basis van genetische informatie is verboden. Niemand 
kan worden verplicht genetisch onderzoek te ondergaan. Wel moeten verdachten van 
geweldsdelicten door de rechtbank kunnen worden verplicht mee te werken aan 
identificatie door imddel van een DNA-vingerafdruk (genen-print), indien overig 
bewijsmateriaal onvoldoende is om schuld te bewijzen. Het DNA mag alleen gebruikt 
worden ter identificatie, De verkregen gegevens dienen na afloop van de rechtszaak te 
worden vernietigd. 

2.6 Minderjarigen 

Minderjarigen moet een eigen rechtsingang worden geboden. Dit geldt in het bijzonder 
voor echtscheidingsgevallen. In dergelijke zaken hebben kinderen ouder dan twaalfjaar 
het recht op inspraak bij de beslissing aan welke ouder ze worden toegewezen en hoede 
omgangsregeling met de andere ouder eruit zal zien. Kinderen jonger dan twaalf jaar 
dienen in elk geval gehoord te worden als zij dit verzoeken. 
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen wordt afgeschaft 
voor kinderen vanaf veertien jaar. Voor de ouders geldt dan alleen nog een financiële 
schuldaansprakelijkheid. Naast de ouders hebben  burners  ook minderjarigen zelf een 
eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het plegen van strafbare feiten. 

2.7 Vreemdelingen 

Mensen die al drie jaar een verblijfsvergunning voor Nederland hebben, dienen het recht 
te krijgen deze om le laten zetten in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en 
dienen (mits meerderjarig) stemrecht te krijgen. Partner en kinderen van die persoon 
krijgen dienovereenkomstig recht op een dergelijke verblijfsvergunning en stemrecht als 
zij drie jaar in ons land wonen. 

2.8 Asielzoekers 

Asielzoekers dienen binnen een jaar op de hoogte te worden gebracht van de beslissing 
omtrent hun asielaanvraag. Deze procedure kan in uitzonderingsgevallen met twee maal 
een halfjaar worden verlengd. Is dan nog geen beslissing genomen, dan wordt 
automatisch een definitieve verblijfsvergunning verstrekt. 

2.9 Zondagswet 

De zondagswet wordt afgeschaft. 
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De medische zorg is een terrein waarop vele nieuwe ontwikkelingen 
dwingen tot politieke bezinning. Te makkelijk worden nu ethische 
vraagstukken ten aanzien van nieuwe medische ontwikkelingen 
overgelaten aan de beoordeling van medici. Een paarse coalitie is in 
staat de ",itieke 
vertroebeld door een confessionele dogmatiek. 

3.1 Gezondheidszorg 

Het systeem van de gezondheidszorg moet op een doelmatige wijze zorg op maat leveren 
en voor iedereen toegankelijk zijn. 

In de gezondheidszorg moet het zwaartepunt komen te liggen op de extramurale 
voorzieningen. Hiertoe moet onder meer een uitbreiding plaatsvinden van 
wijkverpleging/zorg, poliklinieken en dagbehandeling. 
De intramurale voorzieningen dienen efficiënter te worden en meer te integreren. Het 
aantal bedden dient hiermee zoveel mogelijk te worden beperkt. Een uitzondering dient 
wet dit betreft echter te worden gemaakt voer de  psycho-geriatrische en somatische 
afdelingen in verpleegtehuizen. Specialisten moeten in dienst komen van de 
ziekenhuizen. 

Een verplichte basisziektekosten.'erzekering moet een pakket bevatten dat garant staat 
voor de primaire gezondheidszorg. 

Commerciële gezondheidszorg is alleen aanvaardbaar indien de reguliere 
gezondheidszorg daardoor niet in gevaar komt. Privé-klinieken dienen te worden 
gecontroleerd en aan een vergunningenstelsel te worden onderworpen. 

3.2 Prenatale diagnostiek 

Prenatale diagnostiek (bijvoorbeeld genoomanalyse) mag alleen worden toegepast indien 
een redelijk vermoeden bestaat dat er een afwijking zal worden aangetoond. Alleen 
indien er een ernstige afwijking wordt aangetoond heeft de arts de plicht de ouder(s) te 
informeren over de vooruitzichten en eventuele therapiemogelijkheden, tenzij de 
ouder(s) te kennen hebben gegeven bepaalde informatie niet op prijs te stellen. 

3.3 Het gebruik van embryo's 

Medisch-wetenschappelijk gebruik van de restembryo's van In Vitro Fertilisatie en van 
de afgedreven vrucht bij abortus wordt toegestaan, als de ouders hiervoor toestemming 
geven. 
De overheid dient het onderzoek naar pre-embryo's en afgedreven vruchten te 
controleren en reglementeren. Het uitgangspunt is hierbij dat experimenten op embryo's 
alleen mogen plaatsvinden indien hier een dringende medische behoefte aan bestaat, en 
geen andere mogelijkheden tot vervangend onderzoek aanwezig zijn. 
Handel in afgedreven vruchten zal niet worden toegestaan. 
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3.4 Gen-ethiek 

3.4.1 Genetische informatie 

Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van het verkrijgen van genetische 
informatie is overheidscontrole en regelgeving nodig. Iedereen heeft het recht informatie 
omtrent zijn/haar erfelijke eigenschappen wel, of juist niet, tot zich te nemen danwel te 
laten vernietigen. De informatie mag niet zonder toestemming aan derden ter 
beschikking worden gesteld. 
Kosten van een genoomanalyse zullen alleen op basis van de verplichte basisverzekering 
worden vergoed, indien er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat er ernstige 
afwijkingen zullen worden geconstateerd. 

3.4.2 Gen-therapie 

Iedereen dient door middel van somatische (niet-overerfbare) gen-therapie de 
mogelijkheid te hebben veranderingen te laten aanbrengen in zijn/haar erfelijke 
materiaal. Wat echter reeds ten aanzien van het verkrijgen van genetische informatie is 
opgemerkt, geldt des te sterker voor gen-therapie. Gen-therapie in de geslachtscellen 
dient terughoudend te worden benaderd. 
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4 MILIEU, LANDBOUW EN ENERGIE 
Waar regeringscoalities met confessionelen politieke tegenstellingen 
wegmasseren tot ondoorzichtige compromissen is een paarse coalitie bij 
uitstek in staat tot een heldere keuze inzake milieu en economie. Om tot 
een duurzame ontwikkeling te komen Is bij afwegingen het nationale 
economische belang ondergeschikt aan het ecologische belang. Daarbij 
is achteruitgang van de welvaart acceptabel. Een sterke rol van de 
overheid is zeker ten aanzien van het milieubeleid legitiem, daar het om 
het voortbestaan van ons allen gaat. 

4.1 Nationaal milieubeleid 

Uitgangspunt van het milieubeleid dient te zijn dat binnen dn generatie de produktie 
en consumptiepatronen zodanig worden omgevormd dat zij voldoen aan de voorwaarden 
voor duurzame ontwikkeling. Ook toekomstige generaties kunnen op deze wijze in hun 
behoeften blijven voorzien. 

Vanuit twee principes moet vervuiling worden tegengegaan Ten eerste moet vervuiling 
bij de bron bestreden worden, en ten tweede dient de vervuiler te betalen voor de 
milieuschade. Als bij milieuschade de veroorzaker niet meer is te achterhalen, zal de 
overheid algemene middelen moeten aanwenden voor herstel van het milieu. 

4.1.1 Europa  

Vanwege het internationale karakter van de milieuproblematiek is een krachtig 
internationaal milieubeleid noodzakelijk. Het overdragen van nationale bevoegdheden 
aan de Europese Gemeenschap is noodzakelijk. 
In de tussentijd blijven verdergaande eenzijdige stappen op nationaal niveau 
noodzakelijk. Nederland dient ten aanzien van het milieu een voortrekkersrol te spelen 
Een belangrijke wijze waarop dit kan plaatsvinden is de oprichting van een 
'milieu-universiteit' waarin wetenschappers op diverse vakgebieden samenwerken om 
tot integratie en verdieping van de kennis van het milieu te komen. 

4.1.2 Verenigde naties 

De Verenigde Naties zijn, naast bilaterale probleem-oplossing, bij uitstek geschikt om 
grootschalige milieuvernietiging aan te pakken. Aandacht zal vooral worden geschonken 
aan het milieu-programma van de VN: de UNEP. Gestreefd moet worden  near  een 
Milieuraad analoog aan de Veiligheidsraad. Nederland zal zich krachtig inzetten voor de 
totstandkoming van een mondiaal klimaatverdrag. 

4.1.3 Qroen prijsbeleid 

Momenteel wordt de prijs van een produkt nog hoofdzakelijk bepaald door de factoren 
arbeid en kapitaal. Een derde produktiefactor, de natuur, wordt te vaak buiten 
beschouwing gelaten. Dit is onterecht, daar ook natuur een schaars goed is. De 
milieukosten van de produkten zullen worden verrekend in de prijs van de produkten 
door middel van de ecologisering van de belastingheffing. 
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Ingrijpende maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de bestaande 
vuilverbrandingscapaciteit nog verder moot worden uitgebreid. Op den duur moet de 
produktie, uitstoot en lozing van alle niet-afbreekbare, niet-herbruikbare produkten 
worden verboden. Alvorens dit bereikt wordt, zijn strenge normen noodzakelijk. Een 
vereiste hiervoor is dat milieuvervuiling strenger moet worden gecontroleerd en bestraft 
Het gebruik van eenmalige verpakkingen voor dranken en het gebruik van PVC in 
verpakkingsmaterialen moet worden verboden. Statiegeidsystemen moeten worden 
uitgebreid. De scheiding van huisafval bij de bron moot sterk worden bevorderd. 
Er komt een verbod op de toepassing van CFK's en halonen. 

4.1.5 Controle 

De controle op milieugedrag moot sterk worden vergroot. 
De milieupolitie moot worden uitgebreid. Daarnaast dient er bij de rechtbank een 
speciale milieukamer te komen die belast is met de rechtspraak ten aanzien van 
milieudelicten.  
Dc  overheid moot rapportages maken over de milieu-effecten van grootschalige 
milieu-belastende overheidsactiviteiten. Eenzelfde rapportage wordt verplicht gesteld bij 
de behandeling van vergunningaanvragen door particulieren voor grootschalige 
activiteiten. 

4.1.6 Voorlichting 

Aan het publiek moot meer voorlichting worden gegeven om een  radical  
mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Aan deze voorlichting kan op vele manieren 
invulling worden gegeven. De overheid moot zelf het goede voorbeeld geven. Op alle 
producten komen etiketten waarop wordt aangegeven hoe zwaar de milieuschade van 
het produkt is, en hoe het afval van het produkt het best kan worden verwerkt. 

4.2 Verkeer en vervoer 

4.2.1 Personenvervoer 

Het gebruik van de fiets als vervoermiddel moot worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door 
uitbreiding van het aantal fietspaden. Deelname aan het openbaar vervoer dient 
aantrekkelijker te worden door uitbreiding van de faciliteiten. 

auto,nobiliteit 
Gezien de enorme toename van de hoeveelheid auto's die valt te verwachten moot de 
automobiliteit worden teruggedrongen, onder andere door het wegennet - ondanks 
mogelijke knelpunten - in principe niet meer uit te breiden en door parkeerfaciliteiten 
uitsluitend nog buiten de stedelijke centra te bouwen. 

In  pleats  van belastingaftrek voor woon-werkverkeer worden werkgevers fiscaal 
gestimuleerd OV-trajectabonnementen te verschaffen. Met een selectief ruimtelijke 
ordeningsbeleid dient er niet alleen voor gezorgd te worden dat zoveel mogelijk lokaties 
met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, maar ook dat het vervoer met eigen auto 
wordt verminderd. De uitstoot van uitlaatgassen zal worden beperkt door de verlaging 
van de maximumsnelheid naar honderd kilometer per uur. 
Voor minder draagkrachtigen moot mobiliteit mogelijk blijven. 
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vliegverkeer 
Het vlieg-verkeer moet worden beperkt door de invoering van een Europees 
hogesnelheidsspoornet. Via heffingen bij zowel goederen-als personenvervoer dient het 
intercontinentale vIiegerkeer te worden gereguleerd. Uitbreiding van luchthavens is 
dan ook niet noodzakelijk. 

4.2.2 goederenvervoer 

De overheid zal een krachtig beleid ontwikkelen inzake het vervoer van goederen anders 
dan over de weg en door de lucht. Het goederentransport per spoor of over het water 
dient, evenals het openbaar vervoer, te worden bevorderd. 

4.3 Landbouw 

Bij het bepalen van het landbouwbeleid client het milieu voorop te staan. 

4.3.1 Marktbeleid 

De prijsondersteunende maatregelen en de daaraan gekoppelde invoerbeperkingen 
moeten worden afgeschaft daar zij overproduktie en een onnodig zware belasting voor 
het milieu in de hand werken. Uitsluitend de nationale overheden dienen bevoegd te zijn 
boeren ten behoeve van het landschapsbeheer met behulp van inkomenssubsidies te 
ondersteunen. De Europese Commissie dient bovengrenzen vast te stellen voor deze 
gerichte subsidiëring. 

Bestrijdingsmiddelen dienen aan strengere keuringen te worden onderworpen dan tot 
nu toe het geval is geweest. Alleen middelen waarvan aangetoond is dat ze ecologisch 
verantwoord zijn, mogen worden gebruikt. Er moet meer ruimte komen voor 
alternatieve, milieu-vriendelijke akkerbouwmethoden. 

4.3.3 Veeteelt 

Er zal moeten worden gezocht naar andere manieren om de milieu-verzurende mest te 
verwerken. De groei van de veestapel zal tot staan moeten worden gebracht, en in 
probleemgebieden zoals de Peel en de Achterhoek zal de veestapel moeten worden 
ingekrompen. Dit kan gerealiseerd worden door het vaker opkopen van mestrechten en 
verlaging van de melkquota. 

4.3.4 Opheffen ministerie 

De invloed van de landbouwlobby op het milieubeleid is groot. Om dit in de toekomst te 
voorkomen dient het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te worden 
opgeheven. Landbouw en Visserij dienen te worden ondergebracht bij Economische 
Zaken en Natuurbeheer bij het nieuw te vormen Ministerie van Landinrichting en 
Milieu. 
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4.4 Energiebeleid 

Daar elke exploitatie van energiebronnen op enige manier afbreuk doet aan het milieu, 
moet het energiebeleid gericht zijn op besparing. Bij de energieprijzen zal 
tariefsverhoging worden toegepast door de milieukosten in de prijzen door te berekenen  
Dc  wijze waarop en het tempo waarin deze tariefsverhogingen worden ingevoerd is 
afhankelijk van de voortgang op Europees niveau. 

4.4.1 Fossiele brandstoffen 

De voorraden van olie, gas en steenkool zijn beperkt. Bovendien veroorzaakt de 
exploitatie hiervan milieuproblemen in de vorm van kooldioxide-produktie. In de huidige 
situatie zijn olie en gas de minst vervuilende energiebronnen. Zolang er geen schoner 
alternatief is dient energievoorziening dan ook in de eerste plaats te geschieden met 
behulp van deze brandstoffen. Steenkoolverbranding is zeer vervuilend en moet dan ook 
niet meer worden toegepast. Wel moet er onderzoek worden gedaan naar 
steenkoolvergassing. 

4.4.2 Kernenergie 

Kernenergie brengt een nu nog onoplosbaar afvalprobleem met zich mee. Ook de 
veiligheid is nog een probleem. Daarom dient er nu te worden afgezien van bouw van 
nieuwe kerncentrales. 
Bestaande kerncentrales worden gesloten op het moment dat hun vermogen wordt 
vervangen door andere, schone energieopwekkingsmethoden. De eerste binnen vier jaar, 
de tweede binnen acht jaar. 

4.4.3 Alternatieve energiebronnen 

Alternatieve energiebronnen zoals zonne-, wind-, getijden-, geothermische en 
biomassa-energie moeten een groter aandeel gaan leveren in de energievoorziening. Wel 
moet rekening worden gehouden met het feit dat veel van de bovengenoemde 
energiebronnen sterk beslag leggen op het landschap. Er moet worden geïnvesteerd in 
onderzoek naar energiebronnen met een hoog rendement en een zo min mogelijke 
belasting voor landschap en milieu 
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Een kwalitatief goed onderwijssysteem is belangrijk voor zowel het 
individu als de samenleving. Onderwijs dient het individu de 
mogelijkheid te geven zich te ontplooien. Het onderwijs heeft een 
algemeen vormende functie, die het individu voorbereidt op een 
zelfstandig functioneren in de maatschappij. 
Het onderwijs brengt het individu in contact met een breder milieu dan 
zijn eigen sociaal-culturele achtergrond. Dit betekent  multi-cultureel 
onderwijs, waarbinnen elke persoon zijn of haar culturele bagage 
opdoet. Dit houdt tevens een principiële keuze in voor het bevorderen 
van het openbaar onderwijs, waarbinnen plaats is voor 
levensbeschouwelijk onderricht. 

5.1 Basis- en voortgezet onderwijs 

51.1 Inspraak 

De invloed van de leerlingen op het onderwijs zal nadrukkelijk moeten worden versterkt. 
Naast medezeggenschapsraden moeten ook leerlingenstatuten verplicht worden gesteld. 

5.1.2 Basisonderwijs 

Het basisonderwijs dient - naast de taak die voor de verzorgers van het kind is 
weggelegd - voorwaarden te scheppen waarbinnen de jeugdige leerling zich algemeen 
kan vormen en emotioneel ontwikkelen. 

In het basisonderwijs wordt een nieuw puntensysteem ingevoerd op grond waarvan de 
grootte van klassen wordt bepaald. Het aantal punten per klas dient tussen nader vast 
te stellen boven- en ondergrenzen te liggen. Leerlingen worden ingedeeld in een aantal 
categorieën die corresponderen met een verschillend aantal punten, waarbij kinderen uit 
extra aandachtsbehoevende groepen meer punten krijgen. Dit systeem brengt met zich 
mee dat naarmate er meer extra aandachtsbehoevende kinderen in een klas zitten, de 
kies kleiner wordt. Hiermee wordt een rechtvaardige verdeling van de aandacht over de 
kinderen bereikt, terwijl de onderste puntengrens zorgt voor de integratie van leerlingen. 

5.1.3 Basisvorming 

Met het uitgebreide aanbod van vakken in de driejarige basisvorming, waarbij aandacht 
voor praktische vakken, wordt het individu beter voorbereid op zijn intreden als burger 
in de samenleving. De vakken maatschappijleer en verzorging krijgen een volwaardige 
plaats in de basisvorming. Het vakkenpakket is voor alle schooltypen gelijk, maar er 
dient binnen de basisvorming wel rekening te worden met de verschillende capaciteiten 
van de leerlingen. De basisvorming zal daarom op twee niveaus worden aangeboden: het 
lagere niveau voor VBO en MAVO en het hogere niveau voor HAVO en VWO. 
Schooltypen kunnen gedurende de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs worden 
samengevoegd, maar de verschillende schooltypen kunnen ook zelfstandig één van de 
twee niveaus aanbieden. Bij de laatste variant kan het tempo per schooltype verschillen. 
Het Individueel Beroepsonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs zullen een 
aangepaste, duidelijke plaats binnen de basisvorming krijgen. 
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Na de basisvorming blijft het stelsel van het voortgezet onderwijs, gebaseerd op de 
Mammoetwet, gehandhaafd, Door de basisvorming op twee niveaus aan te bieden is de 
aansluiting op VBO, MAVO, HAVO en VWO gegarandeerd. Er wordt gestreefd naar 
opwaardering van het V130. Het aantal verplichte examenvakken binnen HAVO en 
VWO wordt met één vak uitgebreid. 

De vakken Latijn en Grieks krijgen in de vrije ruimte (eventueel zelfs daarbuiten) yen 
de basisvorming een plaats en kunnen als gewone examenvakken blijven gelden. 

aansluiting vervolgonderwijs 
Een betere aansluiting op het vervolgonderwijs is gewenst. In  hat  voortgezet onderwijs 
moot meer nadruk komen te liggen op het zelfstandig werken van de leerlingen en in het 
vervolgonderwijs moet de aandacht voor het aanleren van studievaardigheden worden 
vergroot. Het instellen van 'doorstroomproflelen' in het voortgezet onderwijs wordt 
verworpen. Een dergelijk systeem dwingt de leerling tot een te vroege keuze van het 
vakkenpakket. 

5.3 Bijzonder vs. openbaar onderwijs 

De financiële gelijkstelling van bijzondere scholen aan openbare scholen zal worden 
afgeschaft.  Hat  democratisch gehalte van bijzondere scholen moet worden verhoogd. 
Door de verzuiling in het onderwijs te beperken kan (niet name in het basisonderwijs) 
het aantal scholen worden beperkt. 
De laatst overgebleven school in een wijk of streek moet een openbare zijn. 

5.4 Hoger onderwijs 

Samenwerking binnen het hoger onderwijs zal gestimuleerd worden, terwijl de identiteit 
van de onderwijstypen, HBO en WO, behouden moet blijven. 
De propaedeuse heeft een oriënterend karakter. Aangezien de propaedeuse een 
oriënterend karakter heeft, heeft de student de mogelijkheid één keer te switchen zonder 
dat dit ten koste gaat van de totale studieduur. Na de propaedeuse kiezen de studenten 
voerde studierichting waarin zij willen afstuderen. Het studietempo in het 
wetenschappelijk onderwijs wordt verhoogd door de studieprogramma's minimaal in 
trimesters in te delen. Bindende studie-adviezen worden afgewezen. 

5.4.1 Democratisering 

De hogescholen en universiteiten krijgen de mogelijkheid de democratische structuur te 
verbeteren. De overheid stelt hiervoor een pakket minimumeisen vast, waarin wordt 
gegarandeerd dat de huidige invloed van studenten niet vermindert, 

5.4.2 Kwaliteitsbewaking 

De kwaliteit van het onderwijs is een bron van aanhoudende zorg. Daarom wordt per 
faculteit een toetsingscommissie, waarin ook studenten zitting hebben, in het leven 
geroepen, die zorgt draagt voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze commissie 
beoordeelt ook docenten op hun didactische vaardigheden. 
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5.4.3 Arbeidsmarkt 

In verband met een betere aansluiting op de arbeidsmarkt is flexibiliteit binnen het 
onderwijs belangrijk, Binnen het hoger onderwijs wordt een grotere keuzevrijheid 
gestimuleerd. Wel moet er een minimaal pakket aan verplichte vakken worden gevolgd 
om een graad in een bepaalde studie te halen, 
Tevens wordt met het oog op de Europese eenwording studeren aan buitenlandse 
universiteiten bevorderd. Er wordt gestreefd naar erkenning van diploma's en titels in 
Europees verband, 

5.5 StudiefinancIering  

Elke student heeft recht op ouder-en partneronafhankelijke studiefinanciering 
gedurende de studieduur plus twee jaar tot het moment van afstuderen. Bij een overstap 
van MBO naar HBO en van HBO naar WO (na het behalen van een diploma) krijgt de 
student twee extra jaren studiefinanciering. Voer het vervullen van bepaalde 
(onbetaalde) maatschappelijke functies, ziekte en andere uitzonderlijke gevallen kan 
dispensatie worden verleend. 

Het stelsel van studiefinanciering zal overigens worden gehandhaafd, waarbij de kosten 
op dit gebied niet verder stijgen. 
De ouder en partnerbijdrages worden gefiscaliseerd: zij worden  doer  de overheid geïnd. 
Het geld dat nu uitgegeven wordt aan de topbeurzen, wordt toegevoegd aan de ouderlijke 
bijdrages en dat totale bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over alle studerenden. Elke 
student kan vervolgens de rest van zijn inkomen erbij lenen en verdienen, 
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Het sociaal-economisch beleid van de paarse coalitie moet recht doen 

Deze beleidspunten moeten worden gerelateerd aan de terugdringing 
van het financieringstekort. 

6.1 Het begrotingsbeleid 

Voortaan wordt binnen de begroting een onderscheid gemaakt tussen de gewone dienst 
(voor consumptieve uitgaven en reguliere inkomsten) en de kapitaaldienst (voor 
overheidsinvesteringen en andere vermogensmutaties). Hierbij zal de Gulden 
Financieringsregel worden gehanteerd. Dit wil zeggen dat er niet mag worden geleend 
voor consumptieve uitgaven. De leningen voor investeringen mogen maximaal 2,5% 
bedragen. 

De collectieve lastendruk als percentage van het Nationaal Inkomen zal worden 
gestabiliseerd op het huidige niveau. 

In aanvulling op de elders genoemde ombuigingen, zal het aantal ambtenaren worden 
beperkt. Dit is mogelijk mede in het licht van de vereenvoudiging van de regelgeving van 
de overheid. De opbrengst hiervan in het laatste begrotingsjaar wordt geraamd op 
tweeënhalf miljard gulden, mede door middel van een intensivering van het beleid 
gericht op het verbeteren van efficiency en de effectiviteit van de Rijksoverheid. 

6.2 Het belastingstelsel 

Het belastingstelsel zal volledig worden geindividualiseerd. Dit betekent met name dat 
de voetoverheveling bij de inkomstenbelasting komt te vervallen. Om het negatieve 
inkomenseffect hiervan voor de lagere inkomensgroepen te compenseren zal het tarief 
van de laagste schijf van de inkomstenbelasting worden verlaagd. Deze herziening van 
de inkomstenbelasting zal budgetneutraal worden vormgegeven. 

6.3 God zij met ons 
Het randschrift op de munt wordt vervangen door de tekst Vrijheid, gelijkheid, 
broederschap". 

6.4 Loonontwikkeling 

6.4.1 Algemeen verbindend verklaren CAO's 

De Wet op het Algemeen Verbindend Verklaren van CAO's zal worden aangepast, 
zodanig dat de algemeen verbindend verklaring geen betrekking meer zal hebben op het 
niveau van de lonen in de bedrijfstak. 
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6.4.2 Minimumloon 

Een wettelijk minimumloon blijft gehandhaafd, maar de vaststelling hiervan zal worden 
gebaseerd op een individuele in plaats van een kostwinnersnorm. Uitgaande van de 
huidige maatschappelijke discussie hierover zal een herijking plaatsvinden van de 
individuele minimumnorm. Deze norm moet enerzijds zorgen voor een grotere 
arbeidsparticipatie en anderzijds ook sociaal aanvaardbaar zijn. Tijdens een 
overgangsfase zal er een toeslagenregeling gelden voor kostwinners om  eon  te grote 

inkomensdaling te voorkomen. 
Het thans bestaande afzonderlijke minimum jeugdboon wordt afgeschaft. Voor alle 
bedrijven die niet aan een CAO deelnemen zal het wettelijk minimum loon derhalve de 
ondergrens vormen voor de boonbetaling aan alle werknemers van 18 jaar en ouder. 
Verder zal een daadwerkelijke marginale toetsing plaatsvinden op de reeds bestaande 
voorwaarde voor het algemeen verbindend verklaren. Deze toetsing zal inhouden dat de 
CAO niet strijdig mag zijn met de algemene beleidsdoelstellingen. 

6.4.3 Ambtenarensalarissen 

De koppeling van ambtenarensalarissen aan de loonontwikkeling in de marktsector 
wordt opgeheven. Per ministerie zullen onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden 
plaatsvinden met de vertegenwoordigers van de ambtenaren. De arbeidsvoorwaarden 
van de trendvolgers zullen worden geregeld volgens de CAO van het bijbehorende 
ministerie. Voor werknemers bij de politie, het onderwijs, defensie, gemeenten, 
provincies en waterschappen zullen afzonderlijke CAO's worden afgesloten. Daarnaast 
zal op basis van vrijwilligheid de mogelijkheid worden geopend voor grote gemeenten om 
een eigen CAO af te sluiten. 

6.5 Arbeidsmarktbeleid 

Het arbeidsmarktbeleid moot decentraal worden uitgevoerd, waarbij  veal  nadruk wordt 

gelegd op scholing. 
Uitgaande van de voortgaande individualisering en emancipatie, is het essentieel dat de 
arbeidsduur flexibeler wordt. Vooral deeltijdarbeid en arbeidstijdverkorting zullen 
daarom worden gestimuleerd, door middel van financiële prikkels. Arbeidstijdverkorting 
zal decentraal moeten worden geregeld. De overheid dient hierbij een voorbeeldfunctie 
vervullen. 

De onlangs ingevoerde tripartisering van het arbeidsvoorzieningsbeleid zal worden 
teruggedraaid. Het arbeidsvoorzieningsbeleid zal worden toegevoegd aan het 
takenpakket van de gemeenten. Op gemeentelijk niveau dienen er commissies te worden 
samengesteld, waar ook vertegenwoordigers van werknemers- en 
werkgeversorganisaties deel van uitmaken. Zij zullen worden belast met de 
voorbereiding van het beleid. De financiering ervan zal plaatsvinden via doeluitkeringen 
aan de gemeenten. 
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6.6 Mededingingsbeleid 

Het mededingingsbeleid zal worden aangescherpt. Prijs- en marktverdelingskartels 
worden in de toekomst in principe verboden, met zeer beperkte uitzonderingsbepalingen. 
Op verzoek van producenten kan het ministerie van Economische Zaken besluiten een 
beroep op de uitzonderingsbepalingen al dan niet in te willigen. Deze ontheffingen zullen 
in een openbaar kartelregister worden opgenomen. 

6.7 Winkelsluiting  

Dc  Winkelsluitingswet zal worden afgeschaft. Iedere winkel mag zelf haar 
openingstijden bepalen. 

6.8 Technologiebeleid 

Om het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te bevorderen zal het budget van het 
NWO aanzienlijk worden verruimd. Op deze wijze zal het onderzoeksklimaat op de 
Nederlandse universiteiten worden verbeterd, hetgeen tevens een positieve invloed zal 
hebben op de kwaliteit van het onderwijs en op de technologische vernieuwing in het 
bedrijfsleven. 

De subsidieverlening aan het bedrijfsleven ter stimulering van technologische 
ontwikkelingen zal worden gestabiliseerd op het huidige niveau. 

Paars Regeeraccoord 17 



7 SOCIAAL BELEID 
Het stelsel van sociale zekerheid dient uit te gaan van het individu. Om 
tot een dergelijk stelsel te komen zal het huidige stelsel op bepaalde 
punten worden vereenvoudigd en moeten delen van het stelsel worden 
geïntegreerd. De gemeenten worden belast met de uitvoering van het 

71 Het sociaal zekerheidsstelsel 

Werkloosheidsuitkeringen (WW) 
De WW wordt in de huidige vorm gehandhaafd. 

Arbeidsongeschiktheid (WAO) 
De WAO zal worden aangepast. Alleen diegenen die voor 50% ofmeer arbeidsongeschikt 
zijn verklaard komen in aanmerking voor een uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid 
(groter dan 50%) is de uitkering afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij 
ongeschiktheid van 80% of meer bedraagt de uitkering 70%. 

Flexibele pensionering 
De VUT-regeling wordt vervangen door een stelsel van flexibele pensionering vanaf 
62-jarige leeftijd. Voor de overheid zuilen de premielasten uit hoofde van de VUT, van 
een half miljard, verdwijnen. 

Kinderbijslag 
De kinderbijslag zal worden beperkt, met name door de progressie in de uitkering voor 
elk kind te verminderen. Voor het laatste regeringsjaar wordt deze bezuiniging gesteld 
op twee miljard. 

Overige verzekeringen 
De Bijstandswet en de overige werknemers. en volksverzekeringen, met uitzondering 
van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW), worden geïntegreerd. De uitkering in het 
kader van deze nieuwe regeling bedraagt 50% van het sociaal minmum (dat nu nog 
steeds op het gezin gebaseerd is), te verhogen tot 70°/o en 90% voor respectievelijk 
alleenstaanden en eenoudergezinnen. 

Bij verstrekking van de uitkering vindt geen vermogenstoets van het individu of de 
partner plaats; maar wel een inkomenstoets bij de partner. Deze inkomenstoets komt op 
termijn te vervallen. Daarmee wordt dan een volledig verzelfstandigd stelsel van sociale 
zekerheid bereikt. 

koppeling 
De overheid garandeert het meedelen van de minst draagkrachtigen in de 
welvaartsontwikkelingen, door de hoogte van de uitkeringen in principe te koppelen aan 
de stijging van de lonen. Hiervan wordt afgeweken als de verhouding tussen aktieven en 
niet-aktieven wezenlijk verslechtert, of als er sprake is van een bovenmatige 
loonontwikkeling. 
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ambtenaren 
Het bovenstaande stelsel geldt ook voor de sociale zekerheid ten behoeve van 
ambtenaren. De (thans afwijkende) regelingen in de overheidssector ten aanzien van 
wachtgelden en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid worden hierdoor gelijkgetrokken 
met die in de marktsector. 

financiering 
De heffingsgrondslag voor de financiering van het stelsel van sociale zekerheid zal 
worden aangepast, De heffing op arbeid zal worden beperkt ter verkleining van de wig 
tussen loonkosten en netto-lonen, en de heffingen op grondstoffen en produktieprocessen 
worden ter compensatie uitgebreid. 

7.2 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

De mate waarin in Nederland gebruik gemaakt wordt van collectieve voorzieningen 
inzake inkomensderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid dient op korte termijn 
te worden beperkt. Hiervoor is een samenhangend pakket van maatregelen nodig. 

7.2.1 Arbeidsongeschiktheid 

Ondernemingen met meer dan vijftig werknemers zullen alleen dan gerechtigd zijn 
werknemers wegens arbeidsongeschiktheid te ontslaan als de ongeschiktheid vijftig 
procent of meer bedraagt. 

Om de reintegratie in het arbeidsproces van arbeidsongeschikten te bevorderen zal meer 
aandacht worden besteed aan om-en bijscholing en aan sociaal-psychologische 
begeleiding, gericht op herintreding. 
Ondernemingen die arbeidsongeschikten in dienst nemen zullen daarvoor een eenmalige 
bonus ontvangen. Ondernemingen die een werknemer wegens arbeidsongeschiktheid 
ontslag aanbieden wordt daarvoor een bedrag in rekening gebracht tot een maximum 
van 5% van de totale bruto loonkosten. 

Het begrip passende arbeid wordt verruimd in die gevallen waarin, na indringende 
bemiddeling is gebleken dat er geen passende arbeid op het oude boonniveau beschikbaar 
is. Hierbij mag geen verdringing plaatsvinden van diegenen voor wie de baan in eerste 
instantie als passend wordt beoordeeld. 

7.2.2 Ziekteverzuim 

In geval van ziekmelding komt de uitkering gedurende de eerste zes weken direct ten 
laste van de betreffende onderneming. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor 
bedrijven tot 15 werknemers; deze moeten de uitkering drie weken voor hun rekening 
nemen. Er komt een regeling die werkgevers en werknemers verplicht amper bedrijf een 
systeem ter beperking van het ziekteverzuim in het leven te roepen, waarbij werknemers 
ziektedagen afboeken van daartoe verkregen vakantiedagen. 
De ziektewetpremie wordt afhankelijk van het ziekteverzuim in het bedrijf gerelateerd 
aan het gemiddelde in de betreffende sector. 

De GMD wordt belast met de keuring, de sociaal-medische begeleiding en de 
arbeidsbemiddeling van degenen die wegens ziekte gedurende drie maanden of langer in 
aanmerking komen voor een uitkering. De keuringsartsen zullen strikte instructies 
ontvangen om ervoor te zorgen dat niemand ten onrechte onder deze regeling valt. 
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van het idee dat volkshuisvesting in de eers e plaats huisvesting voor 
gezinnen inhoudt. Een uitgangspunt voor het huisvestingsbeleid wordt 
dan ook dat iedereen vanaf 18 jaar recht heeft op een eigen betaalbare 

woongelegenheid verdelen en creëren. 

8,1 Jongeren 

Kamerverhuur door particulieren moet gestimuleerd worden door het afschaffen van de 
kortingen op de uitkering (voordeurdelersregeling). Gemeenten en 
woningbouwverenigingen moeten stimuleren dat grote en moeilijk verhuurbare 
eengezinswoningen kamergewijs worden verhuurd. 
Totdat het nieuwe stelsel van sociale zekerheid is ingevoerd, moet de jongerentabel 
individuele huursubsidies opnieuw worden ingevoerd. Vooral in de grote steden client 
met behulp van overheidssubsidies een niet-commerciële kamerverhuur opgezet worden. 

8.2 Woonlasten 

De financiële regelingen binnen het volkshuisvestingsbeleid zullen drastisch worden 
vereenvoudigd. Daarnaast zullen objectsubsidies worden vervangen door 
subjectsubsidies. 

De premieregelingen voor koopwoningen worden vervangen door een systeem van 
koopsparen. Iedereen met een inkomen tot Hfl.40.000,-per jaar komt hierbij in 
aanmerking voor een belastingvrije spaarvorm met door de overheid gefinancierde 
spaarpremies ten behoeve van de aankoop van een eigen woning. 

Het doel van de sociale woningbouw is de woonlasten van mensen met lage inkomens te 
subsidiëren. De huidige regeling schiet daarin tekort omdat ook mensen met een hoog 
inkomen ervan profiteren. Er zullen maatregelen worden getroffen om dit oneigenlijk 
gebruik in de toekomst uit te sluiten. Per saldo ontstaat een besparing die oploopt tot 2 
miljard gulden over vier jaar. Met behulp van de gemeentelijke bestemmingsplannen 
moet worden vermeden dat als gevolg van deze maatregel de heterogeniteit van de 
bevolking van bepaalde woonwijken te gering wordt. 

De invloed van de overheid op de vaststelling van de huur moot worden beperkt. De 
huurders en verhuurders moeten onder bepaalde voorwaarden zelfstandig de huur 
kunnen bepalen. 
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9.1 Individualisering 

In een pluriforme samenleving is het idee dat het gezin de hoeksteen van de 
samenleving is, achterhaald. Centraal in onze maatschappij staat de individuele mens 
die zich moet kunnen ontplooien ongeacht zijn godsdienst, levensovertuiging, culturele of 
etnische achtergrond, politieke voorkeur, geslacht, sexuele voorkeur, leeftijd enzovoorts. 

Emancipatie wordt niet alleen bereikt via individualisering, maar ook door de mate 
waarin een mens zich kan ontplooien. Voor bepaalde bevolkingsgroepen is speciale 
aandacht nodig voor de mogelijkheden tot dia ontplooiing. 

Elke vorm van discriminatie jegens minderheden dient scherp te worden vervolgd door 
de overheid. Mensen uit minderheidsgroepen verdienen immers een volwaardige plaats 
in onze samenleving. 
Het is van belang dat mensen uit etnische minderheidsgroepen van overheidswege een 
opvangprogramma wordt aangeboden om de kennis van de Nederlandse taal en 
regelgeving te verwerven. Anderzijds dient zeker ook ruimte geschapen te worden voor 
de eigen culturele belevingswereld. 
Een volwaardige plaats in de Nederlandse samenleving betekent ook een volwaardige 
plaats met betrekking tot rechten en verantwoordelijkheden. In eerste instantie dient 
man deze aan zijn duurzaam ingezetenschap to ontlenen; pas in tweede instantie speelt 
nationaliteit een rol. 

9.4 Voorbeeldfunctie 

Da overheid dient het goede voorbeeld te geven in het als gelijkwaardig beschouwen van 
mindesarigen, homosexuelen, ouderen, vrouwen en mensen uit etnische en culturele 
minderheden. Bij sollicitaties dient bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur 
uit te gaan naar de persoon uit een bevolkingsgroep die op de arbeidsmarkt in een 
achterstand verkeert. Het verbeteren van de kinderopvang zal de participatie van 
vrouwen in het arbeidsproces moeten vergemakkelijken. Discriminatie van 
homosexuelen bij het aanstellen van docenten moot worden verboden. 

Paars Regeeraccoord 21 



9.5 Samenlevingsvormen 

In Nederland zijn aan het huwelijk tussen man en vrouw meer voordelen verbonden dan 
aan andere leefvormen. Dit is verwerpelijk, omdat daardoor aan het instituut huwelijk 
meer waarde wordt toegekend dan andere vormen van (samen-)leven. De voordelen van 
het burgerlijk huwelijk dienen dan ook afgeschaft te worden. Tevens is het burgerlijk 
huwelijk nu niet mogelijk voor andere dan man-vrouw relaties, hetgeen vanuit een 
emancipatoir oogpunt niet wenselijk is. Het huwelijk moet open staan voor elke 
relatievorm. 

Zoals de overheid geen moreel oordeel mag vellen over de status van het huwelijk, mag 
zij dit ook niet over (een) adoptie-ouder(s). Bij adoptie dienen de belangen van het kind 
voorop te staan. In principe komt iedere meerderjarige in aanmerking voor het 
adoptie-ouderschap. 

9.6 Minderjarigen 

Onder minderjarigen wordt verstaan mensen die jonger zijn dan achttien jaar. Zij die 
achttien jaar of ouder zijn dienen sociaal en economisch volledig zelfstandig te kunnen 
zijn. 
In beginsel zijn minderjarigen gelijkwaardig aan volwassenen en zouden zij dezelfde 
rechten en verantwoordelijkheden moeten hebben als andere bevolkingsgroepen. Dit laat 
onverlet de ouderlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben minderjarigen concrete 
rechten en wel met name: vrije keuze van vervolgonderwijs, vrije keuze van beroep en 
betrekking, Vrije keuze van relatie en relatievorm en het recht zich tot maatschappelijke 
hulporganisaties te wenden. 

9.7 Gehandicapten 

Gehandicapten dienen beter in de samenleving te worden geïntegreerd. Meer ruimten 
moeten voor hen worden aangepast, opdat zij zich vrijer kunnen bewegen en ontplooien. 
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10.1 Cultuur 

De overheid behoort voorwaarden te scheppen voor de overdracht van cultuur. Ook 
behoort tot het takenpakket van de overheid het bewaren van overgeleverde 
kunstuitingen en het ruimte bieden aan individuele kunstenaars. Onderscheid tussen 
amateur- en professionele kunstbeoefening is onwenselijk. Niet zozeer het maken van 
kunst, alswel de consumptie ervan moet worden gestimuleerd. Staatsprijzen worden 
afgeschaft. 

10.2 Media 

Het mediabeleid is geënt op een tweetal uitgangspunten: het scheppen van waarborgen 
voor de vrijheid van informatie en meningsvorming en de bevordering van 
cultuurspreiding in brede sin. 
De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor het bestaan van een publiek bestel. Op 
dit moment is het publieke omroepbestel niet in staat tegenwicht te bieden aan de 
commerciële televisiezenders. 
Er zal daarom een publieke zender komen die in staat is met de commerciële zenders te 
concurreren. Dit publieke bestel zal bestaan uit twee netten, één kwaliteitsnet gericht op 
informatievoorziening en cultuuroverdracht en één net gericht op vermaak van de kijker, 
het zogenaamde kostwinnersnet, Ook voerde radio zal er minimaal een kostwinners- en 
een kwaliteitszender moeten komen. 
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11.1 De Europese Gemeenschap 

11.1.1 Een democratische gemeenschap 

Democratisering van de Europese Gemeenschap is hard nodig. Met name verbeterde 
besluitvormingsprocedures en daadwerkelijke democratische controle zijn van groot 
belang. 
Er wordt een principiële keuze voor een communautairfederaal Europa gemaakt. 
Stappen in de richting van een intergouvernementeel Europa, zoals de versterking van 
de rol van de Europese Raad, worden afgewezen. 

democratisering 
In het toekomstige Europa moot er een Europese supranationale bestuurslaag komen die 
democratisch wordt gecontroleerd en volwaardig is toegerust voor taken die hieraan zijn 
toebedeeld. De Europese Commissie belichaamt de uitvoerende macht in deze structuur. 
Het Europees Parlement dient alle bevoegdheden te krijgen dia voor eèn volwaardig 
functioneren als (mede)wetgevende en controlerende macht noodzakelijk zijn. 
De rol van de Raad van Ministers neemt in betekenis af en de Raad zal uiteindelijk 
worden omgevormd tot een vertegenwoordigend orgaan van de lidstaten. 

federali.sering 
Een federaal Europa kan slechts stapsgewijs tot stand komen. De eerste stap die moet 
worden genomen is het via een verdragswijziging het Europees Parlement 
medebeslissingsrecht geven op alle terreinen waarop de Raad van Ministers bij 
meerderheid beslist. Daarnaast krijgt het Europees Parlement zeggenschap over alle 
uitgaven en eigen middelen van de Europese Gemeenschap. Om meer greep te krijgen op 
het dagelijks bestuur van de Gemeenschap dient het Europees Parlement de 
bevoegdheid te krijgen de voorzitter van de Europese Commissie te benoemen en op 
diens voordracht de leden van de Commissie. Individuele leden yen de Commissie zijn 
dan verantwoording schuldig aan het Europees Parlement. Verdragswijzigingen, 
noodzakelijk na bijvoorbeeld de invoering van de Europese Monetaire Unie  (EMU)  en 
Europese Politieke Unie (EPU), kunnen slechts doorgevoerd worden na ratificatie door 
de nationale parlementen. Deze ratificatie ken alleen tot stand komen nadat het 
Europese Parlement zich heeft uitgesproken. 

de euroburger 
De legitimiteit van de Gemeenschap moet worden versterkt door de betrokkenheid van 
de burgers uit de lidstaten te vergroten. Daartoe moet het Europees staatsburgerschap, 
naast het nationale staatsburgerschap, ingevoerd worden. Dit zal in ieder geval bestaan 
uit de volgende punten: vrije keuze van vestiging; het recht op participatie in lokale 
verkiezingen; diplomatieke en consulaire bescherming, ook van de andere lidstaten; het 
instellen van een Europese ombudsman. 
Door middel van wetgeving dient te worden gestreefd naar een regeling van 
medezeggenschap op Europees niveau. 

Nederlandse vertegenwoordiging Vaticaan 
De Nederlandse Ambassade in het Vaticaan zal worden gesloten. 
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11.1.2 Een open gemeenschap 

Bij de versterking van de Europese Gemeenschap moet rekening worden gehouden met 
de ontwikkelingen elders in Europa. Meteen na 1992 moet de landen verenigd in de EVA 
de mogelijkheid worden gegeven toe te treden tot de Europese gemeenschap. Voorts 
dient de Europese Gemeenschap de samenwerking met het Midden- en Oosteuropese 
landen voortdurend le intensiveren. Aan deze landen dient de garantie te worden 
gegeven dat ze op middellange termijn (voor het jaar 2000) kunnen toetreden tot de 
Europese Gemeenschap. Associatie-accoorden zijn een step in de goede richting. 

De versterking van de Europese Gemeenschap mag niet ten koste gaan van een open 
instelling ten aanzien van de rest van de wereld. De EG mag geen  Tort  Europa" blijven. 

11,1.3 Politieke Unie 

De samenwerking op Europees niveau moet op tal van terreinen worden uitgebreid. De 
overdracht van taken, die alleen bij unanimiteit tussen lidstaten mag plaatsvinden, 
dient steeds verantwoord te worden. Er mogen alleen taken worden overgedragen die op 
nationaal niveau niet op bevredigende wijze kunnen worden uitgevoerd. Uitvoering van 
taken moet steeds zo decentraal mogelijk plaatsvinden. 
Via regelgeving moet da culturele diversiteit binnen Europa op het gebied van onder 
meer taal, kunst en media gegarandeerd blijven. 

europese politieke samenwerking 
De Europese Politieke Samenwerking moet een volwaardige plaats te krijgen in het 
EG-verdrag. Deze verdragswijziging moet het mogelijk maken in beginsel alle 
onderwerpen van buitenlandse en veiligheidspolitiek in de Europese Gemeenschap te 
codrdineren. 
Zo wordt een kader geschapen waarmee uitdrukking kan worden gegeven aan de grote 
verantwoordelijkheid die de Gemeenschap draagt in de internationale verhoudingen. 

de sociale dimensie 
Da sociale dimensie van da Europese Gemeenschap moot worden versterkt. Zo spoedig 
mogelijk moeten de in het Europees Sociaal Handvest vervatte  reckless  en voorzieningen 
worden gerealiseerd. De sociale dimensie omvat ook het verkleinen vers de tegenstelling 
tussen Noord en Zuid binnen de EG. 

11.1.4 Economische en monetaire Unie 

Een Europees monetair beleid dient twee kerndoelstell legen to hobbens handhaving van 
prijsstabiliteit en het bevorderen van een evenwichtige, sluurzame sociaal-economische 
ontwikkeling van de Gemeenschap. Er zal een Europese Centrale Dank moeten komen 
die onafhankelijk functioneert binnen een wettelijk steluur. Omdat sic bank 
democratisch gecontroleerd moet kunnen worden, zal de samenstelling Ven de directie 
van de bank steeds goedgekeurd moeten worden door het Europees Parlement. 'liet 
Parlement en de lidstaten zijn samen verantwoordelijk voor de formulering Ven het 
economische beleid. De Europese gemeenschap zal hiertoe meer middelen ter 
beschikkingen moeten krijgen. 
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11.1.5 Relaties met het GOS 

Het GOS maakt onmiskenbaar deel uit van de Europese Veiligheidsstructuur en zal dan 
ook vooral binnen het kader van de CVSE betrokken moeten zijn bij het 
besluitvormingsproces daarover. De ontwikkelingen naar democratische staatsvorm en 
een gemengde markteconomie moeten gestimuleerd worden. 

11.2 Onikkelingsbeleid 

De Europese Gemeenschap zal een eigen ontwikkelingsbeleid ten aanzien van de Derde 
Wereld moeten voeren. Exportsubsidies en invoerbelenimeringen voor 
landbouwprodukten moeten snel worden afgebroken, aangezien ze de positie van boeren 
in de Derde wereld ondermijnen. Afbreken van deze belemmeringen leidt tot stijgende 
wereldmarktprijzen. Dit zal meer ontwikkelingslanden in staat stellen een 
levensvatbare landbouwsector op te bouwen. 
Ontwikkelingslanden die per saldo landbouwproducten importeren en die van de 
prijsstijgingen op korte termijn schade ondervinden dienen tijdelijk financieel te worden 
ondersteund. 
De Europese Gemeenschap moet zich in de Uruguay-ronde sterk maken voor een snelle 
opzegging van het  Multi-Vezel-akkoord. De restricties ten aanzien van kleding en textiel 
moeten in ieder geval door de Gemeenschap worden afgeschaft. 

In de handelspolitiek moeten afspraken worden gemaakt die onverantwoorde exploitatie 
van het milieu in ontwikkelingslanden tegengaan. 

De Gemeenschap moet zich binnen de kaders van de Club van Parijs, het lIvll', de 
Wereldbank en de G-7 inzetten voor kwijtschelding van schulden en vermindering van 
de schuldendienst. De schuldvermindering mag niet ten laste komen van de budgetten 
voor de officiële ontwikkelingshulp. 

Het Europese ontwikkelingssamenwerkingsbeleid mag niet ten koste gaan van de 
nationale inspanningen op dit gebied. 
Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moot op 1,5% van het Bruto Nationaal 
Produkt worden gehandhaafd. Bovendien dient de reeds bestaande vervuiling van dit 
budget ongedaan gemaakt le worden. Zo mogen kosten voor asielbeleid  an  hulp aan 
Oost-Europa niet ten laste hiervan komen. 
De schulden van ontwikkelingslanden aan de Nederlandse overheid worden 
kwijtgescholden onder voorwaarden van economisch, milieu- en mensenrechtenbeleid. 

11.3 Het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk 

Uitgangspunt van de benadering van het Israëlisch-Palestijns conflict dient de 
erkenning te zijn van het zelfbeschikkingsrecht van zowel de Israëli's als de Palestijnen. 

Ineen kritische dialoog moet Nederland zowel bilateraal als in het verband van de 
Europese Gemeenschap bij Israël blijven aandringen op een daadwerkelijk begin van de 
onderhandelingen over een Palestijnse Staat. Daarbij wordt ook stelling genomen tegen 
onaanvaardbaar Israëlisch optreden in de bezette gebieden. De rechtstreekse dialoog 
tussen Israël en de Palestijnen is cruciaal in het vredesproces. 
De druk op met name de Israëlische regering moet door middel van VN-resoluties 
worden vergroot om tot een oplossing van het vraagstuk te komen. 
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11.4 Defensie 

De sterk verminderde dreiging van een landconflict tussen Oost en West in 
Centraal-Europa enerzijds en de toegenomen dreiging van kleinschalige regionale 
conflicten in Europa en de rest van de wereld anderzijds maken een ingrijpende 
wijziging van het (Nederlandse) defensieapparaat mogelijk en wenselijk. 

De in West-Europa gestationeerde landstrijdkrachten kunnen verkleind worden. Dat 
geldt ook voor de arsenalen op Oost-Europa gerichte kernwapens. 
In het algemeen zullen de strijdkrachten in West-Europa moeten gaan opereren in 
flexibelere en sneller inzetbare eenheden, voorzien van technologisch hoogwaardig 
materieel. Meer nadruk moet komen te liggen op de luchtmacht, de marine en op 
gespecialiseerde eenheden van de landmacht. 

11.4.1 Europese defensie 

Naast deze militair-technische veranderingen, dienen er in Europees verband ook 
militair-politieke veranderingen te worden doorgevoerd. Er moet gestreefd worden naar 
Europese militaire integratie. Europese samenwerking en integratie op het gebied van 
buitenlandse politiek is onmogelijk zonder integratie van het defensiebeleid. De thans 
bestaande West-Europese Unie (WED) voldoet op dit terrein niet, vanwege het 
ontbreken van democratische controle. De West-Europese Unie zal dan ook zo snel 
mogelijk moeten worden ondergebracht bij de Europese Gemeenschap. 
De Europese militaire integratie heeft als bijkomend effect dat verregaande specialisatie 
per land of krijgsmachtonderdeel mogelijk wordt. Voor Nederland betekent dit dat, naast 
de territoriale verdediging en enkele andere basistaken van de nationale krijgsmacht, 
het zwaartepunt komt te liggen bij de marine en bijvoorbeeld het Korps Mariniers en het 
Korps Commando-troepen. De voornaamste troepenreducties en bezuinigingen vinden 
plaats bij de Koninklijke Landmacht. 

11.4.2 Dienstplicht 

Militaire dienstplicht zal worden afgeschaft 

11 4.3 Transatlantische samenwerking 

Vooralsnog zal de NAVO blijven bestaan als orgaan waarbinnen transatlantische 
betrekkingen worden geregeld. Te zijner tijd kan deze functie van de NAVO worden 
ondergebracht bij de CVSE. 

11.5 De Verenigde Naties 

De politieke verhoudingen in de wereld zijn in de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. 
Hierdoor konden de Verenigde Naties een steeds grotere rol gaan spelen. Deze rol moet 
nog aanzienlijk versterkt worden, met name op het gebied van de handhaving van de 
internationale rechtsorde, de mensenrechten en ten aanzien van het milieubeheer 
(Milieuraad). 

Op  hat  gebied van de handhaving van de internationale rechtsorde dient de 
samenstelling van de groep van Permanente Leden van de Veiligheidsraad te worden 
gewijzigd; de zetels van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk moeten worden vervangen 
door een zetel van de Europese Gemeenschap. Daarnaast moet er plaats zijn voor een 
permanente vertegenwoordiging vanuit het Zuiden. 
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