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In handen heeft u het concept Politiek Kern Programma (PP) 1994iL 

Dit stuk, dat tot stand is gekomen door medewerking van Arthur Kocken, S: 
Stevens, Peter Hietink en ondergetekende, zal de basis vormen voor de  discuss:  
op het novembercongres 1993 en die in de afdelingen daaraan voorafgaand, 
zal leiden tot vaststelling var bet PTP 40  PVT,-al de 
in haar standpuntbepaii±.: 

Het zal dus duidelijk  
opzet dan gewoonlijk Geen verzameling 'oude` standpunten, maar essays o 
veisciullende hoofdonderwer I 

als uitgangspunt zijn genome 

Namens het hoofdbestuur wens ik L,  a1en veel succes en plezier ij d 
ring. Mocht er behoefte bestaan aan toelichting, dn n d.c ede,t vn het  Ph  
reau altijd bereid om i tw afdg es te kor- 

Me vriendelijke greï., 
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1 PREAMBULE 
2 
3 Het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig markeren grote veranderingen 
4 in de Nederlandse politiek De verzuiling van de maatschappij en het houvast dat daaraan 
5 ontleend kon worden zijn verleden. tijd. Aan de ene kant de afbrokkeling van de waarden die 
6 aan de verzuiling ten grondslag lagen en aan de andere kant het,  zich emanciperend- individu 
7 hebben ge1eidtot verwarring; In de maatschappij, maar vooral In de politiek. 
8 Al jaren trachten de belangrijkste politieke partijen grip te krijgeh op de maatschappelijk 
9 ontwikkelingen waar zij slechts achteraan lijken te rennen. Politieke partijen dreigen hun. functie 

10 als intermediair tussen burgers en overheid te verliezen. Burgers laten zich niet meer aanspre- 
11 ken door de conventionele politieke structuren en processen. Niet langer is Nederland een 
12 overzichtelijk geheel en niet langer kunnen partijen zich alleen op basis van hun ideologie 
is' onderscheiden, zonder daar concrete oplossingen aan te verbinden op basis van de problemen 
14 van vandaag, met oog voor problemen die dicht bij de burgers liggen. 
15 
16 Langzaam beginnen nieuwe verhoudingen zich af te tekenen. Niet langer lijkt politiek gevoerd 
17 te kunnen worden op basis van oude, vaak starre ideologieën, maar lijkt de scheidslijn te liggen 
18 bij de benadering van het individu en zijn maatschappelijk functioneren. Aan de ene kant staan 
19 zij die ruimte willen geven aan de burger die, niet gehinderd door een belerende overheid, vrij 
20 handelend zelf zijn burgerschap invult, zoveel mogelijk op basis van zijn eigen normen en 
21 waarden. Tegenover zich vinden zij hen die het maatschappelijk leven niet gecorrigeerd maar 
22 behéérst willen zien door de bemoeienis van overheid en maatschappelijke organisaties. Deze 
23 nieuwe tegenstelling zou wel eens de belangrijkste kunnen zijn voor het politiek denken in de 
24 komende jaren. 
25 
26 Met het slechts constateren van deze scheidslijn ben je er echter niet. Ook voor liberalen is het te 
27 gemakkelijk alleen te concluderen dat ook in deze nieuwe situatie burgers zoveel mogelijk zelf 
28 moeten weten wat ze doen, waarbij de overheid zich zo terughoudend mogelijk opstelt. 
29 Individualisering sec streven ook liberalen niet na. Een geindividualiseerde maatschappij biedt 
30 waarborgen, is tolerant en biedt de burger een eigen plaats. Op vele gebieden dreigt de burger 
31 nu buiten de boot te vallen. 
32 
33 Niet alleen op de arbeidsmarkt, waar veel ouderen, maar ook jonge mensen, arbeidsonge- 
34 schikten en etnische minderheden nauwelijks nog een plaats weten te vinden, maar ook op 
35 andere gebieden. Waar meer en meer mensen zich buiten de maatschappij geplaatst voelen 
36 neemt de criminaliteit toe, bij een onder druk staand normen en waardenbesef. Nog teveel 
37 regelingen -welzijnswerk, onderwijs, minderhedenbeleid- zijn gericht op de benadering van 
38 groepen, terwijl Nederland zich niet meer laat indelen in duidelijk afgebakende hokjes. Tegelij- 
39 kertijd zien we dat de wig tussen overheid en burger alleen maar wordt vergroot. Onduidelijke, 
40 overvloedige en onuitvoerbare regelgeving leidt ertoe dat de burger de overheid is gaan zien als 
41 een onbenaderbare instantie waarbij elke betrokkenheid uitgesloten is. Regelgeving dient 
42 effectief, begrijpelijk en uitvoerbaar te zijn; anders dreigen de overheid en de politiek hun. 
43 legitimatie op termijn te verliezen. 
44 
45 Liberalen zullen moeten komen met oplossingen voor de problemen die staan tegenover de 
46 positieve aspecten van individualisering. Met een beperkte overheid die in tegenstelling tot nu, 
47 aansluit op de maatschappij; die zich richt op de participatie en ontplooiing van de burger in de 
48 maatschappij, en daar de voorwaarden voor creëert. 
49 
50 Naast participatie en ontplooiing zal de leefomgeving in al zijn facetten de komende jaren een 
51 cruciaal item zijn. Het milieu is bij iedereen een belangrijk punt op de agenda. In het kader van 
52 bovenstaande zien liberalen het verbeteren van de leefomgeving, op macro- maar ook op micro- 
53 niveau niet alleen als belangrijk doel, maar ook als middel om de burger te betrekken bij de 
54 samenleving. Beleid op dit punt zal zakelijk zijn, met een appèl op de verantwoordelijkheid van 
55 elke betrokkene. 



1 Bij zulke belangrijke ontwikkelingen binnenslands moeten de ogen niet worden gesloten voor 
2 hetgeen over de landsgrenzen gebeurt, niet in de laatste plaats omdat sommige 'ontwikkelingen 
3 ook hier hun doôtwerkîng vinden. Met het begraven van de strijdbijl tussen Oost en West zijn 
4 nieuwe dilemma's ontstaan, waarbij volken, en burgers in de verdrukking komen, terwijl ook in 
5 veel' te veel ontwikkelingslanden de inwoners nog geen menswaardig bestaan kan worden 
6 ' gegarandeerd, Met als uitgangspunt de rechten van de Individuele mens moet' 'zO snel mogelijk 
7 aan structurele oplossingen worden gewerkt. De VN is de meest aangewezen instantie om hier 
8 •''en rol van betekenis in te spelen. Daarom dient haar functioneren ook spoedig eenduidig te 
9 worden. 

10 
' 

11 Participatie en ontplooiing;  leefomgeving en internationale samenwerking vormen de basis van 
12 de visie van de JOVD op de jaren negentig. Benaderd vanuit het liberalisme worden concrete 
13 oplossingen gegeven die moeten leiden tot een stabiele samenleving, zowel nationaal als 
14 internationaal, waarin recht wordt gedaan aan de zelfstandige positie van het Individu daarin, 
15 zonder afbreuk te doen aan zijn eigen verantwoordelijkheid. 
16  

17 
' 

' . 



1 COÖRDINATIE 
2 
3 Rijksoverheid en binnenlands bestuur, staatsrecht 
4 
5 Het doel van besturen is de activiteiten van individuen mogelijk te laten zijn en waar nodig te 
6 coördineren danwel te verbieden. Het bestuur zit er voor het. belang van alle individuen. Dat 
7 maakt zijn functioneren tot voorwerp van _continuë discussie Zo ook bij het binnenlands 
8 bei.tuur. Zowel structuur als uitvoering liggen onder vuur. Die uitvoering krijgt op dit moment 
9 misschien meer ,  aandacht dan vroeger gebeurde Verhalen over dure cadeaus-gevoelige 

10 (corrupte) wethouders en financi1e gemeentelijke drama's doen veelvuldig de ronde De kwali- 
11 telt en ethiek van het bestuur staan in de schijnwerpers De symptomen die daar aanleiding van 
12 zijn niet bijzOnder onverwacht. De bestuurders van. gemeenten, zijn immers veelal (deeltijd- 
13 )politici zonder managementachtergrond., Zij besturen organisaties waar menig directeur in het 
14 bedrij11even jaloers op zou zijn De bestuurlijke kwaliteit kan dan eenvoudigweg niet optimaal 
15 zijn. Maar de burger heeft daar 'Wei  recht op, bovendien Is het in het belang van het hele land. 
16 Een oplossing kan gevonden worden door het benoemen van wethouders van buiten de Raad 
17 (of PS) die dus niet noodzakelijk lid zijn van de Raad. Dit hoeft niet voor alle wethouders te 
18 gelden. Voorts dient in de gemeentewet opgenomen te worden dat wethouders bepaalde 
19 capaciteiten dienen te hebben, waarbij gedacht kan worden aan opleidingen aan de bestuurs- 
20 academies'. 
21 
22 Maar de inhoud van het binnenlands bestuur is er niet mee geholpen als niet ook de vorm, de 
23 structuur wordt aangepakt. Die structuur Is tot nu toe besproken in drie nota's Bestuur op 
24 Niveau.  Dc  conclusie is dat gemeenten van/rondom stedelijke knooppunten samen kunnen 
25 gaan werken in regiobesturen en provincievrij kunnen worden Dit leidt waarschijnlijk tot een 
26 wirwar van besturen, Consequenter zou het zijn enkel nog (deel)gemeenten te handhaven. De 
27 provincies worden opgeheven. Het is vervolgens aan de gemeenten of zij willen. samen- 
28 werken. Daarvoor staat  dc  mogelijkheid van het huidige regiobestuur open. De taken en 
29 middelen van de provincies worden voor zover mogelijk overgedragen aan gemeenten en 
30 regiobesturen De Commissarissen van de Koningin, met behoud van een klem kabinet, 
31 krijgen een reizende functie als ogen en oren en vliegende brigade van de Minister van 
32 Binnenlandse 'Zaken.' Daar waar deze een lacune in bestuurlijk overleg tussen gemeenten 
33 signaleert die niet In het landsbelang is, kan hij daarin in overleg niet en op kosten van de 
34 betreffende gemeenten In (laten) voorzien Door het opheffen van de provincies zijn de 
35 gemeenteraden het nieuwe orgaan dat de Eerste kamer kiest, 
36 Op, Rijkardveau dient 4 e structuur verbeterd. te wor4en  door de departementale belangen 
37 terug te brengen door de ministeries te clusteren. Draagvlak: EZ, Landbouw en Visserij, 
38 Sociale Zaken en Werkgelegenheid- Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en 
39 Defensie - Co8rdinatie: Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Antilliaanse Zaken,, 
40 Ruimtelijke Ordening en Financiën - Regelgeving: Justitie en Wetgevingszaken -. Voor- 
41 zieningen: WVC, V&W, O&W, Volkshuisvesting en Milieubeheer. 
42 , 

43 Nog steeds leven we in het Europa van de grenzen Toch spelen deze in het dagelijks leven een 
44 afnemende rol van betekenis Om daar aan tegemoet te komen dient de huidige ontwikkeling 
45 naar grensoverschrijdende regio's (gemeentelijke samenwerking) krachtig gestimuleerd te 
46 worden Uiteindelijk dienen de grenzen door de samenwerkingsverbanden niet meer 
47 ' ' zichtbaar te ziji.' 
48 
49 Reeds twintig jaar doet politiek Den Haag er al over om het aantal ambtenaren (en de structuur 
50 van de Rijksoverheid) te veranderen. Een curieus lustrum. Ondanks de wens van daling van het 
51 aantal is al die jaren sprake geweest van een stijging. Dat moet nu maar eens veranderen en niet 
52 door ze vervolgens aan te nemen bij andere overheidsorganen om dezelfde taken daar te 
53 vervullen. De daling dient gerealiseerd te worden met als basis een procentuele koppeling 
54 ,: aan de uitgaven'. 
55 
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Wet- er regelgeving 
Nederland is vol: vol met regels. Het milleuprobleem zal voor een belangrijk deel verholpen zijn 
op het moment dat het aantal circulaires, overbodige wetten  etc.  teruggedrongen wordt. 
Deregulering dus. De Nederlander struikelt bij het verlaten van zijn huis over de regels. 
Nederland Is een mooi land maar waarom moet werkelijk alles vastgelegd worden in regels? 
Regels die bovendien in veel gevallen niet voldoen aan deelsen die daaraan in een geindividua-
liseerde samenleving mogen worden gesteld. Het lijkt er voorts veel op dat de balans tussen het 
formele gelijkheidsbeginsel en materiële gelijkheid (specifieke regels) zoek is. De bijstandswet 
biedt een mooi voorbeeld van een geval waarin de het spanningsveld tussen formele gelijkheid 
en materiële gelijkheid zich voordoet. Formele gelijkheid is niet zaligmakend als mensen op wie 
de regeling betrekking heeft in volstrekt verschillende situaties zitten. Dan is het nodig te kijken  

near  een regeling die zorgt dat die mensen met het oog op hun specifieke achtergrond een 
gelijke behandeling krijgen; materiële gelijkheid: Je kunt daarmee echter overdrijven en voor elk 
apart te onderscheiden groep een nieuwe regeling te maken. Het is beter het materiële 
gelijkheidsbeginsel niet via uitzonderingsregels toe te passen maar op een wijze die iedereen 
ten goede komt. Dat houdt in dat de vraag of iets geregeld moet worden continu gesteld 
moet worden, regel.. en wetgeving zo sober mogelijk is en overeenstemt met de maatschappe-
lijke werkelijkheid. Dat laatste houdt voor de JOV1) in een verdergaande Individualisering 
die het alle individuen mogelijk moet maken in de samenleving te participeren8. 

De •wet- en regelgeving in een individualiserende samenleving dient niet afgestemd te zijn op 
het gezin als vanzelfsprekende maat der dingen. Die individualisering dient ook In de wet- en 
regelgeving terug te vinden te zijn. En dat Is deze nog lang niet, zoals ondermeer blijkt uit het 
werknemersbegrip in het Burgerlijk Wetboek4  en de rechten die voortvloeien uit het burgerlijk 
huwelijk (en soms ook aan samenwonenden toekomen). Het burgerlijk huwelijk dient 
geïndividualiseerd te worden'. 

Een ander punt waarop onze wetgeving afwijkt van de maatschappelijke realiteit Is de 
begrijpelijkheid. Nu is het recht altijd al een onderwerp geweest dat vooral toegankelijk is voor 
een aparte beroepsgroep, maar de balans is nu wel heel erg doorgeslagen. De burger wordt 
geacht de wet te kennen. Maar deze slogan is alleen dan zinvol als de burger de wet ook kan 
begrijpen, zodat hij weet hoe te handelen. Een steeds kleiner deel van de samenleving begrijpt 
nog de wetten volgens welke Iedereen moet leven. Als er ergens sprake is van een tweedeling 
van de samenleving, dan is het daar wel. De wet- en regelgeving moet weer dichter bij de 
burger komen te staan. Anders is het hele democratiseringsproces van de afgelopen decennia 
voor niets geweest en blijft de afhankelijkheid. Alleen de groep waarvan men afhankelijk is, is 
immers verschoven. Waren het vroeger de regenten, nu zijn het ambtenaren, belastingconsulen-
ten en de welzijnswerkers waar de burger van afhankelijk Is. De burger moet zelf weer zijn 
belastingformulier en aanvraag voor sociale voorzieningen in kunnen vullen. 

Tot slot de uitvoerbaarheid, oftewel het realiteitsgehalte, van wet- en regelgeving. Deze is vaak 
aanleiding voor t.v.-programma's om hoge kijkcijfers te halen. De wet- en regelgeving staat vaak 
ver af van de dagelijkse praktijk en is daarmee niet of nauwelijks uitvoerbaar, bijvoorbeeld door 
de hoge fraudegevoeligheid. Wet en regelgeving dient op tenminste drie punten getoetst te 
gaan worden voordat invoering plaatsvindt: op individualisering, begrijpelijkheid en real!.. 
teitswaarde. Daarnaast dient de rechtszekerheid meer tot uitdrukking te komen door wijzi-
gingswetten binnen een bepaalde termijn te verbieden 6. 

Criminaliteitsbestrijding 

Criminaliteit is een van de meest wezenlijke aantastingen van de individuele zekerheid. Gezien 
de ontwikkelingen van de afgelopen jaren moet een aantal zaken geconstateerd worden: 
* de criminaliteit is constant gebleven maar verschoven naar zwaardere delicten en door 
jeugdiger daders; 

12 



1 * het gevoel van onveiligheid Is toegenomen; 
2 * de politie slaagt er niet meer in haar meest primaire taak, het opsporen van criminelen, 
3 volledig uit te oefenen. Wel is de politie als autoritair orgaan er in geslaagd ondanks de 
4 democratIsering en de individualisering van de samenleving een aanspreekpunt te blijven voor 
5 die samenleving. Desalniettemin staat de geloofwaardigheid voor wat betreft de criminalitelts- 
6 aanpak onder zware druk. Dat ligt echter niet alleen aan de politie. Dat ligt ook aan het 
7 seponeerbeleid van het Openbaar Ministerie en aan het gevangeniswezen. Soms wordt met de 
S beschuldigende vinger in de richting van de rechters gewezen'. Uit onderzoek blijkt echter dat 
9 in Nederland niet minder streng gestraft wordt ten opzichte van het verleden. Het seponeerbe- 

10 leid van het OM is ingegeven door het praktische punt dat niet alle zaken met de beschikbare 
11 menskracht behandeld kunnenworden. Voor een noodoffensief tegen de criminaliteit Is dan ook 
12 in eerste instantie daar meer juridische menskracht nodig. Voorts kan ge4acht worden aan het 
13 automatiseren van de rechtbanken, Daarmee wordt niet bedoeld dat. computers uit gaan maken 
14 of en hoeveel straf een verdachte krijgt. Wel moet het archaische beeld van de rechter die op 
15 een hand-typemachine zit te werken uit de wereld. 
16 Verder moet gekeken worden naar straffen die niet direct celstraf inhouden` maar bijvoorbeeld 
17 de veroordeelde zich continu laten melden. Ook het voorarrest moet terughoudender gebruikt 
18 worden (wordt vaak standaard: gebruikt voor gevallen die niet vlucht- of anderszins gevaarlijk 
19 zijn en dus makkelijk thuis op hun proces kunnen wachten).. Bij . een totale celstraf tot 6 
20 maanden moet altijd de mogelijkheid van alternatieve .(dienst)vervulling aangeboden worden, 
21 Mochten dan nog cellen nodig zijn, dan kan gekozen worden voor celbouw. 
22 
23 Gevangenen dienen dat deel van de bijstandsuitkering (voor én persoon) dat staat voor kosten 
24 van levensonderhoud en huisvesting (dat laatste indien zij langer dan één maand gedetineerd 
25 zijn') te betalen als vergoeding voor hun verblijf. 
26 
27 'Kleine criminaliteit" (fietsendiefstallen, tassenroof, vandalisme e.d.) heeft als kenmerk dat het 
28 om delicten met relatief lichte straffen gaat.  Dc  burger komt er echter wel veelvuldiger mee In 
29 aanraking dan met de georganiseerde zware misdaad.. De irritatiegrens,, .het gevoel van 
30 veiligheid en de legitimiteit van politie-optreden wordt dan ook eerder bedreigd. In dat opzicht 
31 heeft de bestrijding van kleine criminaliteit een hogere prioriteit dan die van de georganiseerde 
32 misdaad. Tegen de georganiseerde zware criminaliteit moeten andere middelen Ingezet worden 
33 dan het reguliere opsporingswerk van de politie. Afstemming van die middelen dient in 
34 Europees verband plaats te vinden. Aangezien de motieven van de daders in geval van zware 
35 georganiseerde misdaad verschillen van de plegers van kleine delicten, dient hier strafrechtelijk 
36 ook anders mee omgegaan te worden, waarbij ook het willens en wetens meewerken aan het in 
37 standhouden van een criminele organisatie aan de orde is. Tegelijkertijd dienen echter de 
38 rechten van de individuele verdachte niet verder te worden.. aangetast. 
39 
40 . Om te zorgen dat criminaliteitsbestrijding bij alle overheidsorganen (in brede zin; overheid, OM 
41 :. . en rechter) evenveel aandacht krijgt, dienen financiële prikkels ingezet te worden. Voor de be- 
42 strljding van criminaliteit is meer nodig dan de inzet van de politie. Ook bijvoorbeeld het 
43 ruimtelijk ordeningsbeleid (gemeente) en vervolgingsbeleid (Openbaar Ministerie) spelen een 
44 rol. De, politie kan derhalve feitelijk alleen beoordeeld kan worden op "gepakte dieven" hetgeen 
4•. structurele prioriteitsstelling in de weg staat en weinig zegt over de veiligheid in een gebied. De 

• 46 politie dient In' overleg met gemeenten (politieregio) en het openbaar ministerie prioriteiten vast 
• 47 te stellen hij het . oplossen van delicten aan welke afspraken ook financiële consequenties 

48 vastzitten binnen de regio (indien bijvoorbeeld de politie onvoldoende presteert kan dat een 
49 bonus opleveren voor het wel functionerende OM). Een financiële verschuiving tussen regio's is 

• • 50 • gezien de eerdergenoemde onderlinge afhankelijkheid van de partners en diversiteit van de 
• 51 • regio's onrechtvaardig en onwenselijk. 

52 • :Moeten we, los daarvan, alle criminaliteit strafrechtelijk aanpakken? Dat lijkt in de huidige 
• • 53'situatie ondoenlijk en dat is het ook. Het huidige strafrecht is niet, meer handhaafbaar. Dreiging 
• 54 • met strafrechtelijke sanctie om naleving van de wet te bewerkstelligen, is alleen dan zinvol als 
:55 • die sanctie ook wordt toegepast. 



1 Omdat uitbreiding van het justitiële apparaat zo zijn grenzen kent, dient dringend gekeken te 
2 worden naar andere dan strafrechtelijke sancties`. Het strafrecht wordt in ieder geval toege- 
3 past bij geweldpleging. Bij uitkeringsfraude speelt de beoordeling van de strafrechtelijke aanpak 
4 tegen de achtergrond dat gebruikers van het sociale zekerheidsstelsel ook weer aan werk dienen 
5 te komen (met strafblad Is dat niet te doen). Het stelsel moet echter ook betaalbaar blijven. 
6 Fraude past daar niet in. Maar deze 'kan ook aangepakt worden met privaatrechtelijke of 
7 admlnistratiefrechteljke middelen. 
8' 
9 Opvoeders 'hebben voor een deel de taak van handhaving van de rechtsorde gedelegeerd 

10 gekregen. Daar mag de samënlèviñg ze op aanspreken. Zeker voor kinderen onder de 14 jaar 
11 mogen zij hij het begaan van criminele activiteiten of op andere wijze het veroorzaken van 
12 stringente en structurele overlast medeverantwoordelijk worden gehouden. Hierbij kan gedacht 
13 worden aan het Inhouden van de kinderbijslag indien het kind in een jeugdinrichting verblijft 
14 en een actiever schadeverhalingsbeleid. 
15 
16 Het curieuze van normvervaging is dat het een verschijnsel Is dat enerzijds slaat op het minder 
17 onderschrijven van religie-gebonden normen en anderzijds op het niet langer naleven van 
18 normen waarbij men de norm zelf nog steeds onderschrijft. Met het eerste heeft de .JOVD geen 
19 moeite. Dat moeten mensen zelf weten. De JOVD kan leven met homosexualiteit,  sex  tussen 
20 gehandicapten, (vrijwillige) multigamie en bestialiteiten. Het andere punt is op te lossen door 
21 weer duidelijk te maken dat het zinvol is om je aan de norm (wet) te houden; wetshandhaving. 
22 En eigenlijk is dat geen normvervaging: de norm zelf wordt nog steeds onderschreven. Het is 
23 een fout bij justitie. Wat we dus nodig hebben zijn geen dominees maar politie-agenten en 
24 rechters. Justitie heeft geen rol als zedenineester. Op het moment dat van alles en nog wat 
25 geregeld moet worden door "Den Haag" en de bevolking pikt dat op gegeven moment niet 
26 meer, dan Is het logisch dat de meesters van het regelspel spreken over 'normvervaging". Maar 
27 onterecht. Mensen hebben niet voor niets bij geboorte een verstand meegekregen, dat door het 
28 huidige niveau van onderwijs weliswaar niet optimaal getraind is maar toch In enige mate 
29 voldoende. 'Nederland is geen samenleving van ontoerekenbaren; aan burgers mag best wat te 
30 beslissen overgelaten worden.' 
31 
32 Wetsovertreding diènt te worden aangepakt. Dat geldt ook voor het illegaal in Nederland 
33 verblijven. De sanctie daarop is uitzetting. Net  zoals bij andere delicten is hier geen reden om. 
34 razzia's te organiseren. De verhoogde pakkans die in algemeen zin bepleit wordt, biedt al veel 
35 soelaas. 
36 
37 
38 Fluriformltelt & Ontplooiing 
39 
40 De huidige samenleving wordt gekenmerkt door pluriformiteit en individualisering. Het Is 
41 wellicht geen liberale individualisering maar onmiskenbaar een afscheid van de periode waarin 
42 mensen vooral werden gezien als lid van een bepaald gezin. Toch merken we zo nu en dan dat 
43 niet' iedere (overheids)instantie individuen de vrijheid af te wijken geeft. Een voorbeeld is het 
44 welzijnswerk waar nog te vaak een bepaald mensbeeld overheerst. Een mensbeeld waaraan de 
45 burgers moeten voldoen. Individuele wensen zijn niet "im frage". Een verkeerde zaak. Het 
46 welzijnswerk moet flexibeler'worden waarbij structurele subsidiëring moet worden verruild 
47 voor project-contracten en markt-oriëntatie. Dat laatste moet bereikt worden door te gaan 
48 werken met een welzljnsvouchermm. 
49 
50 Individualisering en pluriformiteit dienen gewaarborgd te worden door geïntegreerd en 
51 individueel gericht emancipatiebeleid. Binnen dit kader past verbreding van de discriminatie- 
52 

, 
gronden van de AWGB, waar in ieder geval leeftijd en gehandicapt-zijn moeten worden 

53 ' ' opgenomen. Het beleid dient zo algemeen mogelijk  te zijn, met zo weinig mogelijk categorale 
54 voorzieningen. Niet de overheid maar het individu dient te bepalen hoe het zich wil ontwikke- 
55 len. Verder dient de gezondheidszorg zich op de zelfstandigheid van individuen te richten. 



1 De individuele, ontplooiing moet uitgangspunt van het WVC-beleld zijn. Jongeren moet iets 
2 meegegeven worden waar ze in de toekomst lets aan kunnen hebben, zoals het in contact laten 
3 komen met verschillende leefvormen, de pluriformiteit van de samenleving; ze kunnen zelf een 
4 leefwijze kiezen los van de situatie waaruit ze afkomstig zijn. Jongeren hebben recht op de 
5 keuze van een eigen leefwijze en moeten daartoe in staat worden gesteld, ook al werkt de 
6 ouderlijke achtergrond dat tegen. Voorbeelden zijn verplichte vaccinaties, onderwijs en 
7 bibliotheken. 
S 
9 Ook het onderwijs moet zich richten op ontplooiing. De leerplicht dient niet aan leeftijd maar 

JO aan een minimumkennis- en vaardlghedennlveauu  gekoppeld te worden.  Dc  toegankelijk- 
11 held van het onderwijs moet financieel gewaarborgd worden (let wel dat hoeft niet In te 
12 houden dat iedereen ook hetzelfde te besteden heeft), waarbij ouderonafhankelijkheid een 
13 belangrijke component is. De ouders van scholieren en studenten mogen in welvaart dan van 
14 elkaar verschillen, de scholieren en studenten staan t.o.v. hun ouders in een gelijke positie. Juist 
15 met het oog op een gelijkwaardlge antplooiingsmogelijkheid voor alle Individuen dienen 
16 technische en beroepsopleidingen een volwaardige plaats te krijgen naast algemeen vormend 
17 en wetenschappelijk onderwijs. Technische en beroepsopleidingen hoeven zich daarom niet 
18 te verplichten tot een theoretische vorming. Dé basisvorming in het middelbaar onderwijs 
19 dient mede daarom zo spoedig mogelijk teruggedraaid te worden. De theoretische oriëntatie 
20 •, van de samenleving is immers te ver doorgeschoten: praktische vaardigheden worden nauwe- 
21 lljks meer gewaardeerd. Onterecht, maar alleen kennis lijkt nog mee te spelen in de waardering 
22 van iemand als lid van de samenleving Er zijn echter meer methoden om Je te ontplooien dan 
23 via kennis. Het onderwijs moet arbeidsmarkt-gerelãteerd worden maar moet een bredere basis 
24 meegeven waarbij specialisatie tijdens het werk plaats vindt -vgl. het leerlingwezen-, zodat bij 
25 arbeidsmarktveranderingen (door economische en technische ontwikkelingen) opgeleiden niet 
26 aan de kant van de arbeidsmarkt komen te staan maar met enige bij- her- of omscholing weer 
27 mee kunnen doen. Op dat laatste dient het onderwijs meer in te gaan spelen via het contracton- 
28 , derwijs, waarbij ook gedacht moet worden aan de gepensioneerden die In groeiende mate 
29 onderwiJsinstellingen bezoeken. Te denken valt voorts aan een studiefinancieringsvoucher, dat 
30 dezelfde systematiek kent als de prestatie'beu&. M.b.t. de Europese concurrentieslag dient de 
31. kwaliteit van het Nederlandse onderwijs verbeterd te worden. Niet democratisering maar 
32 . kwaliteit dient richtlijn voor het nnderwijsbeleid  te zijn. Nu lijkt te gelden dat we als samenle- 
33 . ving geslaagd zijn als we zoveel mogelijk mensen aan de universiteit rond hebben lopen 
34 ("iedereen doctorandus"). Dat is evenwel geen garantie voor kwalitéit terwijl het daar juist om 
35 gaat: mensen een kwalitatieve opleiding bieden. Ook kan uiteindelijk gedacht gaan worden aan 
36 de oprichting van een Europese scholengemeenschap en universiteit. Kwaliteitsverbetering kan 
37 . ' zich ook voordoen als scholen niet meer op hun "bijzonderheid" of "openbaarheid" beoor- 
38 . deeld worden maar op de geleverde kwaliteit". 
39  

40 
41 ' Leefomgeving  

42 
43 Garanties dat mensen In een veilige en geindividualiseerde samenleving terechtkomen, maakt de" 
44 mens nog niet gelukkig. Een kefbare omgeving' mag daarbij niet ontbreken. Dat 'besef is de 
45 afgelopen decennia gegroeid  maar nog onvoldoende opgepakt door "Den Haag". Naast 
46 verheffing van "milieu" tot mythisch en onaantastbaar doel voor allen blijft een zakelijke en 
47 daadkrachtige aanpak van het probleem vooralsnog achterwege. Een goed milieubeleid kan 
48 alleen van de grond komen als het zakelijk en tast-/zichtbaar Is'. Het democratische ideaal 
49 mag daarbij niet ingeruild worden voor een verlichte vorm van eco-fascisme die we soms bij. 
50 onze milieuminister. waarnemen. Aan natuurgebieden waar geen mens mag komen, terwijl het. 
51 gros van de burgers opèerigepakt In flats woont zonder noemenswaardig groen in de omgeving,' 
52 hebben we niets. Een zakelijke aanpak is dat bijvoorbeeld de milieukosten niet' meer gezien 
53 worden als een offer voor een (onzichtbare) toekomst, maar als  prod  uktlekosten (gebruik van 
54 een produktiefactor) :die niet in rekening worden gebracht en op de samenleving worden 
55 afgewenteld. 'Als iemand met tijdens de kerstdagen tomaten wil eten, prima. De rekening dient 



1 echter wel te kloppen. Produktiekosten dienen te worden doorberekend. De vervuiler betaalt. 
2 Dat is een keuze voor duurzaamheid die het huidige welvaartsniveau aan kan tasten. In 
3 internationaal verband dient daaraan gewerkt te worden waarbij ook het Westen bereid moet 
4 zijn de rekening te delen met de minder ontwikkelde landen. Op produkten dient voorts een 
5 milieukeur te worden toegepast. 
6 
7 De dagelijkse omgeving heeft een zeer grote invloed op het welzijn van mensen. Voldoende 
8 natuur in de eigen omgeving is daarbij van belang. Het ruimtelijk ordeningsbeleid dient daar 
9 meer rekening mee te houden. Gezien de woningbehoefte lijkt een verdere aantasting van het 

10 groene gebied onafwendbaar. Dat Is echter pas toelaatbaar als bestaande gebouwen allemaal 
11 efficiënt benut worden: we moeten uitkijken voor verrandstedelijking van Nederland. Qua 
12 woonruimte-omvang zullen we waarschijnlijk onze eisen terug moeten schuiven maar dat dient 
13 gecompenseerd te worden door de kwaliteit van die woningen en de woonomgeving. In de 
14 grote steden blijkt op dit moment in de na-oorlogse stadswijken wanneer de grenzen van de 

• 15 woonkwaliteit In zicht komen, de aperte lelijkheid en onherbergzaamheid,  van bepaalde wijken 
16 spreekt voor zich. Gezien de leegstand in andere delen van het land Is het bovendien maar de 

• 17 vraag of per saldo een behoefte aan meer woningen bestaat. De huidige situatie dat voor 
18 Iedereen plaats Is in de Randstad dient te worden verlaten16. Gebouwen dienen bovendien 
19 meer in de bestaande natuur ingepast te worden dan andersom. Tevens Is een architectoni- 
20 sche omslag nodig. Goedkope architectuur is niet altijd op langere termijn goedkoop. Het 
21 architectuurbeleid dient er op gericht te zijn gebouwen met een eigen signatuur te ontwikke- 
22 len maar die de gebruikers/bewoners de ruimte laten hun eigen leven te leiden en met het 
23 oog op de demografische ontwikkelingen  multi-functioneel zijn. 
24 
25 Hoewel verrandstedelijking voorkomen kan worden, zal in de toekomst sprake zijn van meer 
26 verstedelijking ten opzichte van de huidige situatie. Met het oog op de mobiliteit dient deze 
27 geconcentreerd te worden op de huidige stedelijke knooppunten. In het ruimtelijk ordenings- 
28 beleid dient rekening gehouden te worden met de grootstedelijke problematiek van nu als de 
29 voorloper van de Nederlandse problemen van morgen. Dat betreft dan vooral de gevaren van 
30 eenzijdige woningbouw, afwezigheid van voorzieningen, sociale onveiligheid en de anonimiteit 
31 die steden met zich mee brengen. Dat laatste punt Is tevens door de eeuwen heen. een van de 
32 aantrekkingskrachten van grote steden geweest. Ook trekt de stad, minder-draagkrachtigen 
33 omdat de kans daar groter is de eigen inkomenspositie te verbeteren. Verder trekken steden 
34 groepen die alleen daar de drempelwaarde voor een (bijvoorbeeld culturele) voorziening halen. 
35 Dat zijn geen problemen maar kansen/uitdagingen. De afgelopen decennia is de grote stad 
36 teveel in beeld geweest als probleemgeval. Financiële problemen, verkeersproblemen, marginale 
37 groepen, verloedering en criminaliteit waren kernwoorden. Dal beeld moet veranderd worden 
38 door de renaissance van de steden. Het beleid moet gericht worden op de 'dragende stad'. De 
39 stad houdt voor de nabije omgeving voorzieningen in stand. Door de pluriformiteit van de 
40 samenleving en de individualisering worden de wensen van burgers voor.  voorzieningen 
41 diverser en wordt men daardoor, gezien de drempelwaarde, afhankelijk van de stad. Steden 
42 zullen in de: toekomst voor het dagelijks leven van mensen steeds belangrijker worden. Daar 
43 moet op worden ingespeeld. De stad moet de werkgelegenheid voor de eigen inwoners 
44 ' , verzorgen en in die zin zelfvoorzienend worden. De komende jaren zal de overheid zich 
45 moeten bezighouden met het vitaliseren van de steden. Dat dient niet alleen op r.o.-gebled te 
46 gebeuren. De huidige ontwikkeling van regiobesturen is een goed voorbeeld van Integraal 
47 beleid. 

, 

48 
49 Vooral in de grote steden speelt de integratiekwestie rondom etnische minderheden, onder 
50 andere waar dit het wonen betreft. Jarenlang Is het beleid gericht geweest op het kweken van 
51 begrip. Dit beleid heeft verkeerd gewerkt. Wat nu in eerste Instantie nodig Is, is niet zozeer 
52 begrip maar samenwerking; het besef samen te moeten wonen. Daar is geen begrip, en  tole- 
53 rantie voor nodig. Ook als je een hekel aan elkaar hebt, kun je bijvoorbeeld samen het portiek 
54 schoonhouden. Begrip en tolerantie blijft voor liberalen het doel; voor dagelijks beleid moet het 
55 echter geen voorwaarde zijn. 

L] 



I Burgers moeten worden aangesproken op hun gezamenlijke (dagelijkse) plichten en belangen 
Nederland is een  multi-culturele samenleving en dat is te waarderen. Die situatie kunnen we 

3 echter alleen laten voortbestaan als we uit blijven gaan van individuen. 
4 
5 De milieubelastende mobiliteit moet fors worden teruggedrongen. Dit dient te worden bereikt 
6 door' een verbetering van het openbaar vervoer en door een prijsbeleid waarin de maatschap- 
7 pelijke kosten van mobiliteit zo veel mogelijk worden doorberekend. Hierbij gaat de voorkeur 
$ uit naar variabilisering van de kosten. Doorberekening van de kosten mag echter niet als gevolg 
9 ' hebben dat de laagste Inkomensgroepen niet meer kunnen reizen. Iedereen dient zich een 

10 minImum aan mobiliteit -basismobiliteit- te kunnen veroorloven.' 

12  De loverheid dient bij 'de inlichting  
d 

van de Infrastructuur zo veel mogelijk duurzame milieu- 
13 venddijk plossingen te kiezen; ook wanneer' dit als' getrolg 'heéft dat Idé bouwkosten fors 
V. hoger,liggen. ''  

ii; ' 
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ECONOMIE '  

Vrijheid vormt een belangrijk uitgangspunt van het liberalisme Dit betekent voor het econo-

misch leven. dat de overheid enerzijds zo min mogelijk ordenend moet ingrijpen. Anderzijds 
heeft de overheid een verantwoordelijkheid bij het materieel maken van dit recht op vrijheid 
voor iedereen. Een volledig vrije marktwerking leidt wellicht tot het economisch meest optimale, 
maar zeker niet altijd ook tot het meest sociale resultaat De overheid heeft een belangrijke taak 
bij het bestrijden van marktimperfecties en het compenseren van de negatieve gevolgen van een 
ongehinderde markwerking. Hierbij gaat de voorkeur, uit naar zoveel mogelijk marktconform en 
zo min mogelijk direct sturend Ingrijpen van de overheid. 

De overheid mag slechts Ingrijpen- 
- om het marktmechanisme zo goed mogelijk te laten verlopen en marktimperfecties te 

bestrijden; 
- om negatieve externe effecten te voorkomen of positieve externe effecten te stimuleren; 
- om een rechtvaardige welvaartsverdeling tot stand te brengen; 
- ter verzorging van collectieve goederen; 
- Indien het belang of het risico van bepaalde goederen onder- of overschat wordt (de zgn.  

'merit'  en  'demerit'  goederen) 17. 

Een van de belangrijkste economischè problemen van deze tijd is de geringe participatie van de 
bevolking in het (betaalde) arbeidsproces. De werkloosheid blijft groot, het ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid nemen nog nietaf en ouderen gaan op steeds jongere leeftijd in de VUT 
waardoor een heleboel kennis en ervaring verloren gaat. Een grote(re) participatie is essentieel 
om de basisvoorzieningen van de sociale zekerheidsstelsel in stand te houden en de gewenste 
individualisering in de sociale zekerheid te bekostigen18. Het stelsel van sociale zekerheid, het 
belastingstelsel en het arbeidsmarktbeleid dienen zodanig te worden geïntegreerd dat participa-
tie wordt gèstimuleerd en uitstoot van arbeid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Regelingen in 
de belastingsfeer en sociale zekerheid die arbeidsparticipatie' belemmeren zoals .overdraagbaar-
heid voetoverheveling, toeslagen sociale zekerheid en gratis medeverzekering dienen te worden 
afgeschaft. Uitgangspunt is 'dat Ieder individu zelf verantwoordelijk' Is Om' In zijn levens-
onderhoud te voorzien. Wanneer hij/zij: hier niet In Islaagt dan kan aanspraak worden gemaakt 
op een uitkering van de overheid. 

Arbeidsmarktbeleid 

Werkgelegénheld 
Werkloosheid wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door conjuncturele factoren. Deze 
werkeloosheid kan het beste worden bestreden door een gematigde loonontwikkeling die 
economische groei stimuleert. Echter ook meer structurle problemen liggen ten grondslag aan 
dehoge werkloosheid. In de eerste plaats is door de hoge belasting- en premlédruk arbeid 
relatief duur. In de tweede plaats dient,  te,  worden gewezen op de gebrekkige aansluiting tussen 
vraag en aanbod van arbeid. Het aanbod van werk wordtbeperkt dooreen 38-urige werkweek. 
Toetreding op de arbeidsmarkt wordt vaak belemmerd door de zorg voor de kinderen. Tenslotte 
zijn er .regélingen in de belastingen en:  sociale zekerheid die toetreding tot de arbeidsmarkt 
bemoeilijken 

Lagere loonkosten vormen 'een belangrijk instrument om de werkgelegenheid te stimuleren. De 
kosten van arbeid kunnen worden 'verlaagd door de belastingdruk' te verschuiven van arbeid 
naar milieu-onvriendelijke produkten en produktieprocessen. Het moet aantrekkelijker worden 
om betaalde arbeid te verrichten, daarom dienen de belastingvrije voet en het arbeidskosten- 



1 forfait"' te worden verhoogd. Het aanbod van arbeid wordt met name aan de onderkant van 
2 het loongebouw beperkt door een relatief hoog minimumloon. Om het aanbod van arbeid te 
3 vergroten dient het minimumloon te worden afgeschaft 
4 Een werkzoekende is In het kader van de sociale zekerheid echter niet verplicht werk te 
5 accepteren met een lager netto loon dan het bijstandsniveau. 
6 
7 De 38-urige werkweek is het meest gebruikelijke in Nederland. Bij het huidige loonniveau zijn 
8 er echter, te weinig arbeidsplaatsen beschikbaar. Het aantal arbeidsplaatsen kan worden vergroot 
9 door arbeidsduurverkorting. Gestreefd dient te worden naar een 32-urige werkweek Tegelijker- 

10 tijd zullen dan .de lonen moeten worden verlaagd zodat de kosten per arbeidsuur gelijk blijven. 
11 De mogelijkheden van ADV dienen Individueel en per bedrijf te worden beoordeeld. 
12 
13 De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een groot gebrek aan flexibiliteit. In het huidige 
14 systeem van CAO's word t te weinig ingespeeld op de individuele wensen van de werknemers, 
15 Daarom dient een CAO a la carte' te worden ingevoerd en de AVV21  te worden afgeschaft. 
16 Om uitstoot van oudere werknemers te voorkomen dient de beloningsstructuur meer te worden 
17 aangepast aan het produktiviteltsprofiell van de werknemer. Ondernemingen dienen ouderen 
18 langer bij het bedrijfsproces te betrekken, o.a. door  'education  permanent' en vormen van 
19 depromotie mogelijk te maken. Daarnaast dienen de huidige algemene regels ten aanzien van 
20 VUT en pensionering te worden vervangen door een regeling op maat waarbij bijvoorbeeld 
21 gedacht kan worden aan deeltijd pensioen, -VUT en flexibele pensionering. Voorwaardè hierbij 
22 is dat in de pensloenregelingen wordt afgestapt van het eind-loonprincipe en dat er andere 
23 grondslagen worden gekozen voor de vaststelling van de pensioen aanspraak, bijvoorbeeld door 
24 een middenloon. 
25 
26 Participatie op de arbeidsmarkt wordt vaak belemmerd door de zorg voor de kinderen. De 
27 kosten van kinderopvang dienen als kosten van arbeid volledig fiscaal aftrekbaar te worden 
28 Daarnaast dient het recht op een zorgverlof2  wettelijk Le worden geregeld. De financiering van 
29 het zorgverlof is een zaak vande sociale partners. 
30 
31 Door een goed arbeldsvoorzieriingenbeleid (voor werklozen en - gedeeltelijk - arbeidsongeschik- 
32 ten) kan de vraag naar en aanbod van arbeid beter worden afgestemd. De Regionale Bureaus 
33 voor de Arbeidsvoorziening dienen te worden samengevoegd met de uitvoeringsorganisaties 
34 van de sociale zekerheid Deze nieuwe organisatie dient zo te worden ingericht dat iedere 
35 uitkeringsgerechtigde slechts ééni, aanspreekpunt heeft waar hij of zij alle zaken kan regelen 
36 (zgn, één loket gedachte) met betrekking tot de uitkering en het vinden van werk. Ze dient op 
37 basis van haar out-put te worden gefinancierd en democratisch te worden gecontroleerd door de 
38 gemeenteraad. De beslissende Invloed van de sociale partners op het arbeidsvoorzienlngenbeleld 
39 en de Inrichting van het stelsel van sociale zekerheid dienen te worden afgeschaft. 
40 
41 Iedere werkzoekende dient individueel te worden begeleid bij het vinden van een baan. In 
42 overleg wordt een programma opgesteld om terugkeer naar de arbeidsmarkt te versoepelen. Be- 
43 langrijkste elementen van zo'n programma zijn: 
44 om- en bijscholing; 
45 - soilicitatiecursussen; 
46 - werkervaringsprojecten. 
47 
48 Het begrip 'passende arbeid' dient uitsluitend afhankelijk te worden gesteld van iemands 
49 leMjd en/of arbeidsverledn. Onder het begrip arbeidsverleden wordt ook begrepen de zorg 
50 over kinderen tot: 12 jaar. Het recht op het gebruik van het begrip 'passende arbeid' wordt 
51 opgebouwd. Elke vijf jaar werk geeft recht op één jaar zoeken naar passende arbeid. Te hoge 
52 opleiding vormt geen reden om werk te weigeren. Tenslotte indien een werkzoekende (onstruc- 
5 3 

tieve) medewerking weigert wordt de uitkering gekort of in het ergste geval geheel stopgezet. 
54 
55 



1 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
2 
3 Bestrijding van ziekteverzuim is een verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. 
4 Werkgevers dienen zorg te dragon voor goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsinspectie zal 
5 meer aandacht moeten besteden aan de handhaving van regels. De werkgever schaft veiligere 
6 apparatuur aan, maar de werknemers moeten ook door de werkgevers worden gestimuleerd 
7 deze te gebruiken (voorlichting en werkinstructie), Daarnaast is een actieve begeleiding vanuit 
8 het bedrijf noodzakelijk om zieke werknemers betrokken te houden bij het' arbeidsproces, 
9 afhankelijk van de omvang van het bedrijf eventueel gerealiseerd door derden. Het stelsel 

10 van sociale zekerheid dient zo te worden ingericht dat er een reele prikkel is om het ziektever- 
11 zuirn terug te dringen zowel van werknemers als van werkgeverszijde. Dit kan enerzijds 
12 worden bereikt door sociale zekerheidspremies afhankelijk te:  maken van het ziekteverzuim. 
13 Anderzijds dienen werknemers een eigen risico te lopen in de vorm van een lagere uitkering bij 
14 ziekte (70% van het loon) en/of wachtdagen (bijvoorbeeld de eerste vier ziektedagen geen 
15 uitkering). 
16 
17 Het bonus/malus systeem moet worden afgeschaft omdat het onrechtvaardig is en het voor 
18 werkgevers financieel riskanter maakt om arbeidsongeschikten en gehandicapten in dienst te 
19 nemen. De arbeidsvoorziengen-organisaties dienen meer voorlichting te geven over de (fysieke) 
20 mogelijkheden van arbeidsongeschikten en/of gehandicapten. Aanpassingen van de werkplek 
21 voor arbeidsongeschikten en gehandicapten dienen volledig door de overheid te worden 
22 vergoed. Het bedrijf is verplicht een malus te betalen aan de bedrijfsorganisatie indien de 
23 arbeidsongeschiktheid te wijten valt aan een ongeval danwel ziekte die valt onder de categorie 
24  'risque  professionel'. Daarnaast. kan de overheid bij een lagere prôduktivlteit veroorzaakt 
25 door een handicap een subsidie geven op de loonkosten (loonsuppletie). 
26 
27 Om te voorkomen dat langdurig werklozen het contact met de maatschappij verliezen dienen de 
28 inspanningen van de overheid hier met name op gericht te zijn. Hierbij kan worden gedacht aan 
29 , banenpools in de collectieve sector.  

30 
31 
32 Sociale Zekerheid 
33 
34 Het arbeidsmarktbeleid en de inrichting van de economie dienen or op gericht te zijn mensen zo 
35 lang mogelijk te laten deelnemen aan het arbeidsproces.. Indien dit niet meer mogelijk is door 
36 

, bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid dan dient r een Solide sociaal vangnet te 
• 1 37 zijn. De uitgangspunten van een goed sociaal zekerheidsstelsel 'zijn: 

38 - rechtvaardig en rechtszeker door blijvende betaalbaarheid; 
• " 39 •- doelmatige organisatie; activerend en motiverend t.a.v, de, uitkeringsgerechtigden; 

40 - behoud en bevordering van individuele of eigen zelfstandigheid; 
41 - solidariteit en eigen verantwoordelijkheid; 
42' 
43 Een mini-stelsel in de sociale zekerheid verenigt bovenstaande uitgangspunten het beste. In het 
44 mini-stelsel worden de huidige uitkeringen ABW (inclusief RWW), AOW, IOAW, AWW, WAO, 
45 AAW, NWW, TW, ZW en studiefinanciering vervangen door een nieuwe regeling. Deze 
46 regeling bestaat uit drie trappen: 
47 
48 1. een minimum-uitkering gefinancierd vanuit de algemene middelen voor iedereen die zich 
49 beschikbaar houdt voor de arbeidsmarkt. De uitkering bedraagt 50% van het sociaal 
50 minimum eventueel te verhogen tot 70% en 90% voor respectievelijk alleenstaanden en 
51 eenoudergezinnen. Er vindt geen vermogenstoets plaats. Daarnaast zal de uitkering volledig 
52 worden verzelfstandigd, er vindt dus geen Inkomenstoets bij de partner plaats bij. 
53 
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2. Bovenminimale uitkering tot 70% van het laatstverdiende loon. Verzekering vindt vrijwillig 
plaats bij een particuliere verzekeraar die en standaardpakket dient aan te bieden tegen een 
maximumprijs, gerelateerd aan het bruto-inkomen De deelnemende verzekeringsmaatschap-
pijen hebben een acceptaileplicht. Indien de verzekeringsmaatschappijen geen verzekeringen 
aanbieden tegen een redelijke premie dient de overheid er voor te zorgen dat het aanbod 
alsnog tot stand komt. 

3. Plusuitkering: een aanvullende uitkering op de minimum en bovenminimale uitkering. 
Verzekering geschiedt op vrijwillige basis bij particuliere verzekeringsmaatschappijen die 
Iedereen een op maat gesneden pakket aan kunnen bieden tegen gedifferentieerde premies. 

De kinderbijsiagwet dient te worden afgeschaft. De daarmee vrijkomende middelen moeten 
worden besteed aan de financiering van voorzieningen die specifiek samenhangen met de zorg 
voor kinderen. Daarnaast kan compensatie via het belastingstelsel plaatsvinden. 

M=. 
19. . Het systeem van Rijks' belastingen en sociale premies is bij uitstek geschikt om Inkomensbeleid 
20 . te voeren. Inkomenspolitiek gevoerd door de . decentrale overheden wordt afgewezen. De 
21 'huidige inkomensafhankelijke regelingen dienen te worden afgeschaft en te worden vervangen 
22 .'. door inkomensonafhankelijke regelingen . danwel te worden gecompenseerd In de rijksbelastln- 
23 gen. 
24 
25: Het belastingsysteem dient ingrijpend te worden gewijzigd. In het huidige systeem ligt te veel 
26 " . de nadruk op het belasten van arbeid.  Dc  belastingen op arbeid dienen drastisch te worden 
27 verlaagd ten koste van een doorberekening van kosten op milieu-onvriendelijk produkten en 
28 produktieprocessen, alsmede door een belasting op vermogenswinsten (de zogenaamde vermo- 
29 gensaanwasbelastlng). Het belastingsysteem dient eenvoudiger en aangepast te worden aan 
30 maatschappelijke ontwikkelingen zoals emancipatie en individualisering. Handhaafbaarheid van 
31 wet- en regelgeving is ook in de belastingsfeer van groot belang. Dat vereist In de eerste plaats 
32 duidelijke wetgeving en in de tweede plaats een redelijke rechtsgrond. De volgende belastingen 
33 voldoen niet aan deze criteria en dienen daarom te worden afgeschaft: vermogensbelasting, 
34 overdrachtsbelasting, kapitaalbelasting en de assurantiebelasting. Tenslotte dient de belasting- 
35 vrije voet te worden vervangen door een belastingkrediet'. 
36 
37 
38 Industrie. en handelsbeleid 
39 
40 Een doeltreffend industrie- en handelsbeleid Is essentieel om de werkgelegenheid in Nederland 
41 op peil te houden. Het industriebeleid van de overheid dient er op gericht te zijn gunstige 
42 voorwaarden te scheppen voor economische bedrijvigheid. Hierbij kan men denken aan: 
43 - goede fysieke infrastructuur (wegen, kanalen telecommunicatie e.d); 
44 - goede opleiding van de beroepsbevolking; 
45 - ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling; 
46 - bestrijden van marktimperfecties, monopolies en kartels; 
47 - gunstig fiscaal vestigingsklimaat. 
48 
49 De overheid zal de huidige fysieke infrastructuur minimaal moeten onderhouden en daar waar 
50 mogelijk, met in achtneming van milieu-eisen moeten verbeteren. 
51 
52 De aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs dient te worden verbeterd. Dit kan worden 
53 bereikt door werken en studeren te combineren. Daarom moet de overheid de terugkeer van de 
54 bedrijfsschool en interne bedrijfsopleidingen stimuleren. Studiekosten dienen volledig aftrekbaar 
55 te zijn voor de belastingen. 
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1 De uitwisseling van de kennis van universiteiten met bedrijfsleven en de samenwerking tussen 
2 bedrijven en universiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling dient te worden 
3 gestimuleerd. Daarnaast dient de overheid ruime middelen beschikbaar te stellen aan universi- 
4 teiten voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 
5 
6 De overheid dient zeer terughoudend te zijn bij het ondersteunen van individuele bedrijven. 
7 OndersteunIng Is alleen gewenst indien een bedrijf in Nederland een sleutelrol vervult ten 
8 aanzien van de technologische ontwikkeling binnen een economische sector. De overheid mag 
9 startende ondernemers ondersteunen door middel van gunstige kredieten en garantiestellingen. 

10 Voor al deze regelingen geldt dat ze een tijdelijk karakter dienen te hebben. Tenslotte dient de 
11 overheid monopolie- en kartelvorming actief te bestrijden. 
12 
13 
14 Nederland dient een voortrekkersrol te spelen bij het vrij maken van de wereldhandel. Met 
15 name de handelsbarrières voor ontwikkelingslanden dienen In Europees verband onmiddellijk - 
16 eenzijdig - te worden opgeheven. Handelsbarrières zijn alleen toegestaan om specifiek over- 
17 heidsbeleid (bijvoorbeeld strengere milleunormen) te compenseren. 
18 
19 In een tijdsbestek van tien jaar dienen alle vormen van inkomens- en/of prijsondersteuning in 
20 de landbouw (met uitzondering van subsidies voor het in stand houden van natuurgebieden 
21 zonder hekken eromheen) te worden afgeschaft. Prijsondersteuning moet op korte termijn 
22 worden vervangen door een systeem van inkomensondersteuning en de overheid moet gelden 
23 vrijmaken om een sociale bedrijfsinkrimping c.q. -beëindiging mogelijk te maken. 
24 
25 De vestigings- en opleidingseisen voor ondernemers moeten worden beperkt. Zij mogen alleen 
26 dienen om de veiligheid van de consument, de volksgezondheid of de openbare orde te garan- 
27 deren. 
28 
29 



1 BUITENLAND 
2 
3 De buitenlandse politiek van Nederland wordt gevoed door een drietal belangen, te weten 
4 economische belangen, hetbelang van zelfbescherming en humanitaire belangen. Economische 
S belangen voor Nederland als export-land worden onder andere behartigd in samenwerking met 
6 andere OESO-landen, het belang van zelfbescherming in lidmaatschap van de West Europese 
7 Unie en de Noord Atlantische Verdràgsorganisatie en humanitaire belangen In de inspanningen 
8 op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking in onder andere VN-verband. 
9 

10 De politieke veranderingen van eind jaren tachtig en begin jaren negentig hebben een duidelijke 
11 herschikking van de politieke wereldkaart tot gevolg gehad. Het wegvallen van de dreiging uit 
12 het Oostbiok en de :verdeaande  Integratie van de Europese Gemeenschap, als belangrijkste 
131,1 ontwikkelingen in deze periode, vragen om aanpassing van de buitenlandse politiek van Neder- 
14 land; 
15 
16 
17 Twee van het drietal voornoemde belangen worden door deze ontwikkelingen in een ander 
18 perspectief geplaatst Economische belangen worden steeds meer afhankelijk van de vorming 
19 van eeninterne markt in de Europese Gemeenschap. Het belang van zelfbeschërniig zal, met in 
20 het achterhoofd de interne markt, een zaak worden voor een toekomstige Europese Defensie 
21 Cemenschap. 
22 Buitenlandse politiek als geheel zal met de vorming van een Europese Politieke Unie in de 
23 toekomst steeds meer op Europees niveau bepaald gaan worden. Het onderscheid tussen 
24 'binnenland en buitenland' zal in deze Europese ontwikkeling steéds verder vervagen. 
25 
26 Uitdagingen 
27 
28 Nederland staat op internationaal gebied voor nieuwe uitdagingen. De verdergaande integratie 
29 van Europa zal een duidelijke visie vragen met betrekking tot het eindstadium van deze 
30 integratie. Het wegvallen van de Oostblok-dreiging vraagt om een herbezinning op de 
31 toekomstige taken van de Nederlandse krijgsmacht. Op het gebied van de ontwikkelingssamen- 
32 werking kan Nederland een voortrekkersrol gaan spelen door te beginnen met de Noord-Zuid 
33 pn'blematiek terug te brengen op de internationale politieke agenda. 
34 
35 Uitgangspunten 
36 
37 De basis voor de buitenlandse politiek van Nederland ligt in: 
38 1- zelfbeschikkingsrecht van volkeren; 
39 2- soevereiniteit  -van Staten, en 
40 3- eerbiediging van de Rechten van de Mens, 
41 
42 Prioriteit geeft de JOVD aan de volgende uitgangspunten van deze buitenlandse politiek: 
43 1- internationale veiligheid en stabiliteit; 
44 2- inspanning om te komen tot liberalisering van de wereldmarkt en daarmee een evenwichtige 
45 welvaartsverdeling in de wereld te verkrijgen; 
46 3- een internationale aanpak van de milieu-problematiek. 
47 
48 Organisatie 
49 
50 De JOVD pleit voor een reorganisatie van de huidige ministeries van Buitenlandse Zaken en 

Defensie. Zij dienen samengevoegd te worden tot een ministerie onder de naam Buitenlandse 
52 'Politiek & Defensie. De minister aan het hoofd van dit ministerie zal een coördinerende functie 
53 1 krijgen In de samenhang en overlapping van de verschillende portefeuilles ziet de minister zijn 
54 fundiè. Hij zal ondersteund gaan worden ' door drie onderministers met respectievelijk de 
55 portefeuilles Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. 
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1 Buitenlandse Zaken 
2 
3 De meest ingrijpende internationale ontwikkeling is voor Nederland de Europese Eenwording. 
4 De basis voor de eenwording van Europa ligt In het Verdrag van Maastricht, De onderminister 
5 van Buitenlandse Zaken krijgt de huidige portefeuille Europese Zaken onder zich. 
6 
7 De criteria voor de vorming van de Europese Monetaire Unie liggen in het Verdrag onomstoten 
8 vast. Lidstaten van de EG zullen moeten ijveren aan deze criteria te voldoen binnen het 
9 tijdspad, dat In het Verdrag is vastgelegd. Economische recessie mag geen reden zijn van deze 

10 criteria af te wijken. Een Europa van meerdere snelheden zal onvoorkomelijk zijn. 
11 
12 Op economisch gebied Is protectionisme alleen toegestaan om de Europese Industrie te bescher- 
13 men tegen oneerlijke concurrentie die voortvloeit uit bijvoorbeeld strengere milieu-normen 
14 binnen do EG. Verschillen in economische structuur zijn geen reden voor het opwerpen van 
15 handelsbarrières. 
16 
17 Het belang van de vorming van de Europese Politieke Unie ligt voornamelijk in het komen tot 
18 een gemeenschappelijk buitenlands beleid, Deze Unie kan alleen tot stand komen door ver- 
19 dergaande democratisering van de Europese politieke structuur. Deze democratisering dient te 
2O. bestaan uit: 
21 1- de vorming van internationale kieslijsten die de Europese burger in staat stellen direct het 
22 Europees Parlement te kiezen; 
23 2.. uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement naar volledig amendements- 
2.4 en. toestemmingsrecht. De begroting van de Europese Commissie dient in zijn geheel ter 
25 goedkeuring aan het parlement te worden voorgelegd; 
26 3- de Europese Commissie dient te worden benoemd door het Europees Parlement. 
27 
2.8 Bij het tillen van besluitvorming op het gebied van Wet-en Regelgeving naar Europees niveau 
29 dient de afweging gemaakt te worden of het belang van het individu in Europa In Europees 
30 perspectief prevaleert boven nationaal of regionaal belang. 
31 
32 De Nederlandse Regering zal de informatiestroom richting de Nederlandse burger voor wat 
33 betreft Europese ontwikkelingen en de implicaties voor de burger van het Verdrag van 
34 Maastricht moeten intensiveren. 
35 De criteria voor toetreding tot de Europese Gemeenschap moeten ongewijzigd en objectief 
36 toegepast blijven worden, 
37 
38 De grensoverschrijdende milieu-problematiek vraagt om een krachtige internationale aanpak. 
39 Daar niet alle landen in de wereld evenredig in staat zijn de prijs hiervoor te betalen, zal het 
411 Westen zich moeten realiseren het merendeel van de lasten te zullen moeten dragen. 
41 
42 
43 Ontwikkelingssamenwerking. 
44 
45 Het uitgangspunt voor liberaal vormgegeven ontwikkelingssamenwerking ligt In de overtuiging 
46 dat mensen zichzelf moeten ontwikkelen. Middels structurele hulp moeten mensen in ontwik- 
47 kelingslanden (weer) zelfredzaam worden. 
48 
49 Het debat in de Nederlandse politiek mag niet langer gevoerd worden over procentpunten. 
50 Doelmatigheid en effectiviteit dienen ter discussie te staan maar mogen bij gebreken niet leiden 
51 tot het verlagen van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. We kunnen ons niet langer 
52 verschuilen achter de gewetensussende noodhulp, maar zullen moeten inzien dat daadwerke- 
53 . lijke ontwikkelingen in de Derde Wereld een veel grotere inspanning vereisen dan tot nu toe 
54 gebruikelijk is geweest. Pas dan zal er uitzicht komen op een eerlijke welvaartsverdeling In de 
55 wereld. 



1 De onderminister van ontwikkelingssamenwerking zal de volgende zaken als prioriteit 
2 meekrijgen: 
3 I. herziening van de financiering van Ontwikkelingssamenwerking Het stopzetten van de vaste 
4 financiering van de Medefinancieringsorgamsaties en het daarmee creëren van een gemeen- 

schappelijke pot waaruit op projectbasis ontwikkellngspr9jecten gefinancierd kunnen worden; 
6 2- het stimuleren van het werken met Ontwikkelingscontractert Deze contracten kunnen 
7 afgesloten worden met landen of bevolkingsgroepen. Beide partijen kunnen zodoende 
8 inspraak hebben in de vormgeving van de projecten en er kan met recht gesproken worden 
9 over samenwerking, 

10 3- het op nationaal en internationaal niveau terugbrengen van de Noord-Zuid problematiek op 
11 de politieke agenda. 
12 
13 Dé Verenigde Naties zijn op internationaal: niveau het platform voor Ontwikkelingssamenwer- 
14 king  Nederland zal daar moeten aandringen op verhoging van de uitgaven voor Ontwikke- 
15 lingssamenwerklng. Binnen de Verenigde NatIes kan het werken met zogenaamde donorlanden 
16 verder uitgewerkt worden. De ontwikkelingslanden krijgen zodoende een vaste partner voor 
17 samenwerking. 
18 Humanitaire-interventie moet een officieel middel, worden voor de Verenigde Naties om in te 
19 grijpen in landen waar niet-democratische machthebbers de bevolking onder druk afhoudt. van 
20 haar ontwikkeling. 
21 Nederland moet in Europees verband pleiten voor het direct en eenzijdig opheffen van de 
22 handelsbarrières voor ontwikkelingslanden. Europa moet wat dat betreft een voorbeeld zijn voor 
23 de rest van de ontwikkelde wereld. 
24 Het milieu dient bij het afsluiten van 'de Ontwikkelingscontracten een belangrijk onderhande- 
25 lings-item te zijn. Het bevorderen van de ontwikkeling van milieu-vriendelijke Industrieën moet 
26 daarvan een uitvloeisel zijn. 
27 
28 Defensie ' 

29 
30 ... Door het wegvallen van de dreiging uit het Oostblok .zal een herbezinning op de taken van de 
31 . Nederlandse krijgsmacht noodzakelijk zijn. De vorming van de interne markt binnen de 
32 Europese Gemeenschap zal de noodzaak van een Europese Defensie Gemeenschap oproepen. De 
33 JOVD ziet In de West Europese Unie de beste basis voor de E.D.G. en de W.E.U. dient dan ook 
34 uitgebreid te worden met de overige lidstaten van de EG. De organisatie van het Nederlandse 
35 beroepsleger dient ingesteld te zijn op een constructieve en evenredige bijdrage in de E.D.G. 
36 
37 Internationale conflicten dienen in eerste instantie geweldloos te worden opgelost. In de dialoog 
38 tussen landen danwel volkeren ziet de JOVD een goede manier om middels het creëren van 
39 wederzijds begrip conflicten tegen te gaan of op te lossen. 
40 
41 , Het waarborgen van internationale veiligheid en stabiliteit is primair een taak voor de Verenig- 
42... de Naties. Indien vanuit deze organisatiek een beroep op de Nederlandse Krijgsmacht wordt 
43 gedaan in operaties, waarbij deze waarborgfunctie een rol speelt, dient Nederland een construc- 
44 tleve bijdrage te leveren. Dit kan in E.D.G. of NAVO verband. Deze operaties kunnen zowel 
45 betrekking hebben op een militaire interventie als op een humanitaire interventie. 
46 
47 Toekomst 
48 De Europese Gemeenschap dient na de volledige voltooiing van de eenwording model te staan 
49 voor de wereld in de volgende. eeuw. Bewust van de noodzaak tot het komen van vrije wereld- 
50 economie met ruimte voor elke samenleving om haar plaats te veroveren in de wereldeconomie. 
51. ,. Een economie die zich bewust is van het belang van duurzame ontwikkeling, waarbij aandacht 
52 voor het milieu de komende jaren de boventoon moet voeren. Een wereld die vrij verkeer van 
53 personen, goederen en diensten toelaat. De JOVD wil daaraan het Recht van 'Vrije Migratie 
54 toevoegen en Is zich ervan bewust dat dat slechts mogelijk is als op mondiaal niveau een vorm 
55 '.. van uitkering om te voorzien in primaire levensbehoeften in elke samenleving aanwezig zal zijn. 
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TOELICHTENDE NOTEN 
1. Hierdoor kan er een minimumgarantie komen voor de kwaliteit van het beleid (voor raadsleden Is dat niet 
nodig: mochten er brokken van onkundige besluitvorming dan kan altijd de burgemeester een raadsbesluit voor 
schorsing/vernietiging voordragen. Idem als de raad niet-bevoegden tot wethouder kiest), BIJ wethouders ligt 
dat stukken moeilijker, onder andere doordat zij nu nog in hun politieke partij een leidende positie in nemen. 
In het stuk wordt gekozen voor de môgelijkheid dat wethouders van bulten de Raad worden benoemd. Een 
andere mogelijkheid die overwogen kan worden Is op gemeentelijk niveau een duaal bestel in te voeren, 
waarbij de leden van B&W geen deel uitmaken van de gemeenteraad. ZIJ worden gekozen en gecontroleerd 
door de gemeenteraad, en kunnen door die gemeenteraad worden afgezet. 

2. Zowel recht-evenredig als omgekeerd-evenredig zodat in ieder geval een daling tot stand komt. 

3. Er zijn daarbij veel groepen te onderscheiden, Het nadeel van al die regelgeving is dat je door de bomen het 
bos niet meer ziet. Voor de mensen die van de regelgeving gebruik moeten maken, Is dat In het bijzonder heel 
jammer: je kunt zelf nauwelijks meer nagaan wat je rechten zijn. Een dergelijk systeem breidt zich evenwel 
vanzelf uit: het heeft een open einde. Het Is immers niet doenlijk aan te geven welke situatie voldoet aan de 
materiële gelijkheid: Ieder individu is verschillend. 

4, iemand kan alleen aan de omschrijving daar voldoen als hij iemand achter de hand heeft die de dagelijkse 
voorwaarden (zoals boodschappen doen, dé was en koken) schept waaronder de ander aan de omschrijving 
kan voldoen. Van buiten komende omstandigheden hebben geen Invloed op de relatie werkgever-werknemer. 
Dat is gezien de gewijzigde rolverdeling tussen man en vrouw niet meer reëel. Ook werknemers hebben nu 
zörgverplichtingen, al was het alleen maar ten aanzien van zichzelf. 

5. Sinds de Franse overheersing kent Nederland het Instituut burgerlijk huwelijk. Dit houdt In dat er een 
wettelijke omschrijving van rechten en plichten van een relatie tussen man en vrouw is en dat daaraan 
derdenwerking wordt verleend. Zoals Asser het omschrijft: het huwelijk le geen obligatoire overeenkomst doch 
een contractus sul generis. Door de handeling (het trouwen) komt men In een Juridische verhouding tot elkaar 
te staan, niet omdat daar nadere afspraken over zijn gemaakt. Daarop Is een uitzondering mogelijk: het oude 
beginsel van het huwelijk In gemeenschap van goederen is geamendeerd in die zin dat ook onder "huwelijkse 
voorwaarden" getrouwd kan worden; een vermogensrechtelijke overeenkomst t.a.v. het huwelijk. De totstandko-
ming van het huwelijk vindt plaats voor een gemeentelijke ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit laatste is het 
bepalende moment dat de derdenwerking aanvangt. Deze derdenwerking houdt In dat de Juridische relatie 
tussen twee personen ook naar anderen ("derden") gevolgen heeft. Een voorbeeld: de financiële verplichtingen 
m.b.t, een hypotheek kunnen door de 6n worden aangegaan, de ander is daardoor er ook aan gebonden 
(tenzij onder huwelijkse voorwaarden getrouwd is). 

In de afgelopen decennia hebben zich maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan die de vanzelfsprekend-
heid van het huwelijk als de relatievorm tussen man en vrouw hebben gerelativeerd. Naast personen die hun 
relaties niet In het confectiepak van het huwelijk willen steken zijn er personen die niet de mogelijkheid hebben 
hun relatie de vorm van een huwelijk te geven (daarbij hoeft niet alleen aan homo's en lesbiennes gedacht te 
worden maar ook bijv. aan broer en zuster die samen wonen). Het ongehuwd samenwonen heeft zich in de 
afgelopen decennia geëmancipeerd tot een bijna aan het huwelijk gelijkwaardige relatievorm. Een samenle-
vingscontract garandeert echter geen derdenwerking. Ook zijn er andere haken en ogen, bijvoorbeeld de 
uitzondering van het erfrecht Anders dan In het huwelijk is de partner van de juridische ouder bij ongehuwd 
samenwonen sociaal ouder. Deze ouder heeft geen familierechtelijke betrekkingen met het kind. Voor 
gelijkgeslachtelljke paren komt hier het ontbreken van adoptierechtbij. 

Hoewel er op het gebied van de emancipatie van het Individu, om zelf de meest wenselijke leefvorm te kiezen 
waarbij naar rechten niet gediscrimineerd wordt, al veel bereikt Is In de afgelopen jaren is de situatie voor 
liberalen niet één om tevreden over te zijn. Dit blijkt ook uit bestaande standpunten van de JOVD om het 
huwelijk en .adoptierecht open te stellen voor gelijkgeslachtelljke paren. Momenteel wordt verdergaande 
emancipatie van het individu tegengehouden met het argument dat het huwelijk gebaseerd Is op het afstam-
mingsbeginsel. Principe en praktijk volgen hier echter zeer verschillende wegen. De vraag Is In hoeverre het 

• afstammingsbeginset als basis voor het huwelijk nog nodig c.q. wenselijk is. Deze vraag Is met twee keer'niet' 
te beantwoorden. Daarnaast speelt de overweging dat individuen verantwoordelijk genoeg geacht kunnen 
worden om zelf uit te maken welke rechten en plichten zij elkaar toekennen. 

Naast het Juridische aspect heeft het huwelijk een onmiskenbare emotionele waarde. Hoewel het Juridische 
aspect via alternatieve wegen te regelen valt (notariële contracten) en daarvoor het huwelijk niet nodig Is, dient 



rekening gehouden te worden met de emotionele waarde. Bovendien zal de derdenwerking geformaliseerd en 
gesymboliseerd moeten worden door inschrijving in een openbaar register, 

Een en ander leidt tot het volgende voorstel. Het huwelijk wordt voor alle meerderjarigen opengestéld als 
mogelijkheid om hun relatie in het openbaar (ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand) te 
laten bevestigen. Deze relatie wordt als zodanig Ingeschreven in een openbaar register. In het register dientop 
naam na te gaan met welke andere personen deze persoon een officiële relatie heeft. De inhoud van de relatie 
ijuridische rechten  on  plichten) wordt via notariële contracten geregeld. Deze contracten zijn te kiezen uit een 
catalogus waarbij ook een standaardpakket aanwezig is, met de huidige rechten en plichten van het huwelijk. 

Een argument dat hiertegen oppervlakkig gezien Is In te brengen, le dat het leidt tot chaos en rechtsonzeker 
held van bijvoorbeeld een verkoper,van een kostbaar produkt. Dit probleem doet zich theoretisch in de huidige 
praktijk van gehuwden en bijvoorbeeld niet-meerderjarigen echter ook voor. We zien dat dit niet leidt tot een 
ontwrichte samenleving. Wanneer twijfel bestaat over de financiële draagkracht van een koper kan Immers altijd 
een garantstelling gevraagd worden, bijvoorbeeld door het relatlecontract te tonen. Daarnaast kan door middel 
van verschillende drempels het veranderen van contracten worden afgeremd. 

E.e,a leidt tot versimpeling van sociale zekerheidswetgeving doordat samenwonenden zonder contracten niet 
langer en gehuwden die niet samenwonen niet langer vergeleken hoeven te worden. Nu moet streng 
gecontroleerd worden of niet- gehuwden daadwerkelijk samenwonen (want dan worden ze pas aan gehuwden 
gelijkgesteld en daarnaast het punt van de zorgplicht waarbij een omgekeerde controle plaatsvindt). En dit 
terwijl dat alles berust op de fictie dat gehuwden samenwonen (hetgeen op zich niet nodig is om bijvoorbeeld 
wederzijdse zorgverplichtlngen te hebben). 

Maar, zal men opperen, leidt dit niet tot  eon  opstelling van "wel de lusten, niet de lasten'? Om een voorbeeld te 
geven: men gaat in een relatiecontract geen zorgverpllchting aan, waardoor kosten bij inkomensachteruitgang 
op de samenleving terechtkomen. Dit is echter geen verslechtering t.o.v, de huidige situatie omdat dit nu ook 
zo geregeld ken worden door niet te trouwen. Maar als het voorkomt, Wat geeft het dan, gezien het feit dat in 
ons voorstel er ook geen financiële voordelen voor gehuwden t.o,v. anderen zijn? 

Resumerend: het grote voordeel van dit plan is dat individuen in de gelegenheid worden gesteld zelf uit te 
maken aan wie zij rechten toekennen. De persoon aan wie het pensioen wordt toegekend, ken een andere zijn 
dan de persoon aan wie de rest van de erfenis wordt toegekend. Dit voorstel maakt het minder vanzelfapre 
kend dat personen die een emotionele band aan willen gaan ook een financiële band hebben. 

6. Deze termijn Is de evaluatietermijn waaraan alle wetten gebonden gaan worden door de invoering van 
horizonwetgevirig. Tot de evaluatie kunnen wetten, alleen gewijzigd worden als er fundaménteel nieuwe 
ontwikkelingen zijn waarbij ook de gehele wet(systematiek) ter discussie staat, De Eerste Kamer dient het 
fundamentele karakter van de: wijziging te toetsen. Dit moet het onzorgvutdige Wetgevingseproces van de 
afgelopen jaren afremmen en zorgt dat burgers weer weten waar ze aan toe zijn doordat niet meer elk jaar de 
Wet kan worden gewijzigd en wetten die nog niet van kracht zijn al weer een wijzigingswet kennen. 

7. zoals  door minister Hirsch Bailin 

8. De gevangenis is zowel financieel als qua inhoudelijk middel niet het meest ideale instrument om misdaad te 
bestrijden. Gevangenen worden  dear  niet de oplettende brave burgers wat de bedoeling Is. Voor grote delen 
van de criminele subcultuur Is de afschrikwekkende werking bovendien allang weggevallen. Daarom dient met 
celstraffen sowieso zo terughoudend mogelijk te worden omgesprongen. 

9. De periode van één maand is gekozen met betrekking tot een redelijke termijn die voor opzegging van de 
huur wordt gehanteerd. 

10. Via het privaatrecht (iIjv, de Idee van de NS om zwartrijders aan te pakken als zouden zij een schuld bij de 
NS hebben -de boete wordt als voorschot verstrekt) en  hat  admlhistratiefrecht. 

11. Voor die gevallen die daardoor tussen wal en schip terechtkomen, bestaat de mogelijkheid van de 
bijzondere bijstand. 

12. Gedacht kan worden aan het redelijk spreken van Nederlands en kennis van omgangsvormen en 
basishandelingen (zoals een reisje 0V). 
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13. PRESTATIEBEURS STUDIEFINANCIERING 

De beoogde doelen van de nieuwe opzet voor de basisbeurs studiefinanciering zijn de volgende: 
la Een koppeling van de beurs aan studieprestaties.  

Hat  bevorderen van een snelle studievoortgang. 
is Behoud van de mogelijkheid om nevenactiviteiten te 

ontplooien zonder financieel nadelige consequenties. 

Iedere maand wordt de huidige basisbeurs als voorschot verstrekt. Daarnaast blijft het mogelijk een aanvullen-
de lening at te sluiten. De studieduur wordt per studie vastgesteld, Deze duur Is gelijk aan het aantal 
studiejaren van het programma plus 1 jaar. Er wordt dus rekening gehouden met de mogelijkheid van een 
gedifferentieerde studieduur. Wanneer de studie Is afgerond, danwel wanneer de totaal toegestane studieduur 
Is verstreken, vindt verrekening plaats. De verrekening vindt plaats op basis van behaalde studiepunten.. 
Er wordt een bedrag per studiepunt berekent door de tijdens de totale studieduur te ontvangen basisbeurs te 
delen door het aantal verplicht te halen studiepunten. 

Als de studie exact binnen de toegestane studieduur wordt afgerond, bestaat geen studieschuld voorzover het 
de basisbeurs betreft, Als na afloop van de studieduur de studie nog niet is afgerond, wordt een bedrag In 
lening omgezet dat gelijk is aan het aantal studiepunten dat niet behaald Is vermenigvuldigd met het bedrag per 
studiepunt. Wanneer men voor het verstrijken van de toegestane studieduur 
de studie afrondt, heeft men recht op een bedrag dat gelijk is aan  hat  aantal behaalde studiepunten vermenig-
vuldigd met het bedrag per studiepunt. Dit bedrag wordt verrekend met de reeds ontvangen basisbeurs, en het 
restant wordt uitbetaald. 
Wanneer men besluit om na èèn jaar studeren te stoppen, is de ontvangen basisbeurs een gift, 

14. Hat  openbaar onderwijs Is In beroering. Niet alleen door diverse veranderingen die doorgevoerd worden op 
inhoudelijk gebied. ook de bestuurlijke structuur van In het bijzonder het algemeen lager openbaar onderwijs 
staat  tar  discussie. Dit naar aanleiding van de processen van decentralisatie en autonomlavergroting die zich In  
hat  onderwijs hebben voorgedaan. Diverse politieke partijen zijn met voorstellen gekomen voor een andere 
Invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid tav. het openbaar onderwijs. 

Aanleiding hiervan Is de twee-pettensituatie waar de gemeentelijke overheid mee te kampen heeft Enerzijds 
heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor  hat  onderwijsaanbod, De taken van de lokale overheid omvatten 
onder andere de beleidsvoorbereidende rol bij planning en huisvesting, controle van de leerplichtwet, 
medeflnancierIngan de onderwijsverzorging en (mede)financiering en coördinatie van doelgroepgerichte 
activiteiten. Ahderzijds heeft de overheid een directe bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onder-
wijs. T.o.v. het bijzonder onderwijs zit de overheid met twee petten: die van eindverantwoordelijke voor het 
onderwijsaanbod en die van concurrent. Dat heeftin Ieder geval de schijn tegen. Zowel bijzondere als openba-
re scholen protesteren tegen deze'constnctie. Daarnaast speelt een rol dat ouders in het openbaar onderwijs. 
nu  geen zitting kunnen hebben In het schoolbestuur en ken het wenselijk zijn deskundigen en specifieke 
voorstanders van het openbaar onderwijs In het bestuur te benoemen (denk aan gemeenteraden met een 
confessionele meerderheid). Feitelijk gaat het hierom: gaan we het openbaar onderwijs privatiseren of binnen 
de overheid verzelfstandigen? Onder bepaalde voorwaarden lijkt het me dat we de, eerste optie moeten nemen. 
Verzelfstandigen lost niet echt lets op. 

De oorspronkelijke reden van de schooistrijd .(zuilenstrljd) is weggevallen. ik zie geen reden om het principe van 
gelijkbekostiging overeind te houden. Als mensen zonodig met gevoeis- danwel geloofsgenoten samen 
onderwijs willen volgen en anderen daarvan uitsluiten, dan moeten ze dat zelf betalen, Gemeenschapsgeld is 
er voor de hele gemeenschap. De overheid bekostigt één soort onderwijs en de rest Is voor eigen rekening (net 
zoals nu tav,  hat  particulier onderwijs). Elk instituut dat zich school wil noemen en voor bekostiging In 
aanmerking wil komen, moet voldoen aan een aantal wettelijke minimumeisen, Naast de onderwijsinhoudelijke 
kent zijn dat o.a.: ., 

- toelating van alle leerlingen die zich aanmelden Indien zij voldoen aan de eindtermen van de basisvorming; 
de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving dient in de lessen naar voren te komen, waarbij de 

verschillende geestelijke stromingen gelijkelijk gewaardeerd worden. 
Daarnaast mag een school zich een levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag toekennen Indien: 
- het niet de enige school in een bepaalde omtrek Is; 
- de ouders hier gedurende meerdere jaren behoefte aan hebben. 
Aan de besteding van gemeenschapsgeld mogen enige eisen worden gesteld. Onze samenleving' wordt 



gekenmerkt (althans theoretisch) door pluriformiteit en dat vergt tolerantie (naast de waardering die men daar  
an  sich al voor ken hebben). Dat moet in het onderwijs naar voren komen, 

15 Het democratische Ideaal mag daarbij niet worden ingeruild voor een verlichte vorm van eco-fascisme die 
we  some  bij onze milieuminister waarnemen 

16. Mensen moeten zelf kiezen waar ze willen wonen De kosten daarvan berekenen wo echter niet in alle 
gevallen door (het kost de overheid meer een bijstandhebbende te huursubsidiëren In de Randstad dan In het 
oosten of Noorden des  lands),  Do vraag Is echter of dat wenselijk Is. 

17. Merit  en  demerit  goederen zijn goederen waarvan de overheid het gebruik tracht te stimuleren respectieve-
lijk tracht te beperken zoals bijvoorbeeld tabak, alcohol en benzine. 

18. Steeds minder mensen nemen actief deel aan het arbeidsproces waardoor het beroep op de sociale 
zekerheid toeneemt Aan de andere kent wordt door de afname van het aantal werkenden het draagvlak van 
het stelsel -het aantal actieven- verkleind. Het draagvlak moet worden vergroot, omdat anders de premie-en/of 
belastingdruk op do werkenden zo groot wordt dat zij niet meer bereid zijn te betalen voor de instandhouding 
van het stelsel van sociale zekerheid of besluiten hot arbeidsproces te verlaten,  Doze  neerwaartse spiraal moot 
worden doorbroken, 

19. Het arbeidskostenforfait is een  regaling  In de inkomstenbelasting die hot mogelijk maakt om standaard een 
bepaald percentage (5%) van de inkomsten uit arbeid af te trekken, Door dit percentage te verhogen gaan 
alleen mensen die betaald werk verrichten er netto in inkomen op vooruit en wordt het dus aantrekkelijker 
betaalde arbeid te verrichten. 

20, Een CAO a Ia carte is  eon  CAO die de werknemers de mogelijkheid geeft binnen bepaalde grenzen hun 
arbeidsbeloning individueel vast te stellen. Afhankelijk van de Individuele wensen kan er loon worden ingeleverd 
ten behoeve van bijvoorbeeld extra vakantiedagen, recht op kinderopvang, pensioenaanspraken en vice versa. 

21, AVV Is het Algemeen Verbindend Verklaren van CAO's. De minister van sociale zaken heeft de mogelijk-
heid bepaalde bepalingen uit een CAO algemeen verbindend te verklaren. Dat betekent dat deze bepaling(en) 
voor iedereen ongeacht of ze lid zijn van een werknemers- of werkgeversorganisatie van toepassing zijn. Door 
de AW wordt de concurrentie tussen werknemers beperkt en de dynamiek van de arbeidsmarkt aangetast. 

22, De produktiviteit van werknemers laat zich in zijn algemeenheid beschrijven als  eon  parabool. De top van 
de parabool wordt bereikt bij een leeftijd die mede afhankelijk is van de persoon maar ook van het type werk. 
De beloning vertoont daarentegen een stijgende lijn waardoor met name bij oudere werknemers het verschil 
tussen beloning en prestatie voor de ondernemer steeds ongunstiger wordt. Dit leidt tot extra uitstoot van 
oudere werknemers. Deze uitstoot Kan worden tegen gegaan door de beloningscurve af te vlakken en door de 
produktiviteit van oudere werknemers op peil te houden door bijvoorbeeld cusussen en minder zware 
arbeidsbelasting. 

23, Het zorgverlof bestaat uit een maximum aantal (betaalde of onbetaalde) vrije dagen die de werknemer Kan 
opnemen om zorgtaken te verrichten in da privésfeer. Denk bijvoorbeeld aan ziekte van de kinderen. 

24. Voor een relatief klein bedrijf kan het een te grote opgave zijn om een zieke werknemer zelfstandig 
intensief te begeleiden. In zo'n geval zou een gespecialeers bureau kunnen worden ingeschakeld of kan het 
een en ander kan op bedrijfetakniveau worden georganiseerd. 

25. Het bonus/malussysteem houdt in dat de werkgever indien een van zijn werkenemers door wat woor reden 
dan ook arbeidsongeschikt wordt een boete moet betalen indien hij niet Instaat is de arbeidsongeschikte 
werknemer een alternatieve werkplek te gaven binnen de organisatie, De werkgever ontvangt  eon  bonus 
wannrteer hij een arbeidsongeschikte in dienst neemt. Een groot aantal werknemers wordt echter arbeidsonge-
schikt door een ongeval of ziekte opgelopen buiten het bedrijf denk bijvoorbeeld maar eens aan de talloze 
sportblessures en verkeersongelukken. De werkgever moet in het huidige systeem  eon  boete betalen voor 
schade waar hij par noch deel aan heeft gehad. 
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26,  Risque  professional zijn vormen van arbeidsongeschiktheid die worden veroorzaakt door een oorzaak die 
direct samenhangt met het bedrijfsproces.  Risque social  zijn de vormen van arbeidsongeschiktheid die hun 
oorzaak vinden bulten het bedrijfsproces, 

27. Een belastingkrediet vormt een vermindering van de verschuldigde belasting. In het huidige systeem wordt 
door de belastingvrije som slechts het belastbaar inkomen verlaagd.  Hat,  voordeel dat hiermee wordt behaald is 
afhankelijk van de tariefschijf waarin men zit. Een belastingkrediet heeft voor iedereen dezelfde waarde. 
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