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Thema 

De ernst van de problemen die in de komende parlementaire periode om 

een oplossing vragen wordt meer en meer onderkend. Er wordt naar 

nieuwe wegen gezocht in het besef dat diverse geijkte methoden geen 

soulaas meer bieden. Wij zullen moeten leren leven met minder mate-

rile  welvaart. De Nederlandse samenleving zal zich in een nieuwe 

richting moeten ontwikkelen. Het CDA richt zich daarbij op de nor-

men van solidariteit en rechtvaardigheid, rentmeesterschap en ge-

spreide verantwoordelijkheid. Het in dit program voorgestelde beleid 

wil zich daarop baseren. Zo hopen wij opnieuw ruimte te scheppen voor 

een zinvol bestaan. 

Centrale punten uit het program zijn 

- Behoud en voor velen verschaffen van werkgelegenheid door de komende 

jaren voor ongeveer 300.000 mensen werk te scheppen, waaronder een 

herinschakeling van circa 120.000 arbeidsongeschikten. 

- Voor 3 miljard aan impulsen voor woningbouw en stadsvernieuwing. 

- 1% van het nationaal inkomen voor de Nederlandse bijdrage aan de 

ontwikkelingssamenwerking. 

- Het fundamenteel behouden van ons stelsel van sociale zekerheid. 

- Een krachtig accent op vrijwilligerswerk. 

I. Internationale solidariteit 

Nederland heeft een belangrijke taak bij de ontwikkeling van een recht- 

vaardiger internationale economische orde. Het zet zich in voor: 

- een zo groot mogelijke toegankelijkheid voor de produkten uit ontwik-

kelingslanden tot de markten van de ontwikkelde landen 

- een actief beleid gericht op een betere internationale arbeidsver-

deling 

- een hervorming van het internationale geldstelsel zodat tegemoet ge- 

komen wordt aan rechtvaardige verlangens van de ontwikkelingslanden 

- opheffing van de schuldenlast van de arme landen (hulp in toenemende 

mate in de vorm van giften) 

- gedragscodes voor de betrekkingen tussen regeringen en ondernemingen 

in ontwikkelingslanden. 
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De armste landen en groepen behouden prioriteit in de ontwikkelings-

samenwerking: 

- meer aandacht voor plattelandsontwikkeling en voedselproduktie 

- medeverantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap voor de 

beschikbaarheid van energie voor de ontwikkelingslanden 

- aktief hulpverleningsbeleid met name gericht op de echte noodgebie- 

den 

handhaving en waarmaken van onze ontwikkelingsinspanning 

- de veelzijdigheid van de ontwikkeling wordt beklemtoond 

- de rol van particuliere organisaties wordt waar nodig versterkt. Bij 

de evaluatie van de hulpverlening worden de hulpontvangers zo goed 

mogelijk ingeschakeld. 

Het program bepleitversterking van bestaande gerechtelijke instanties, 

die toezien op naleving van de mensenrechten,en oprichting van nieuwe 

(o.a.in het kader van regionale organisaties). 

Het beleid richt zich op de afschaffing van het apartheidssysteem in 

Zuid-Afrika. Behalve het veilig voortbestaan van de staat Isra1 die-

nen ook de staatkundige rechten van de Palestijnen te worden verzekerd.  

II.  Sociaal economisch beleid 

De in de aanhef vermelde accenten in het voorgenomen beleid geven tevens 

aan, wat in de CDA-benadering de komende jaren minder prioriteit zal krij-

gen: de groei van onze inkomens. De hogere inkomensgroepen-zullen, omdat 

zij de sterkste schouders hebben, de grootste bijdrage moeten leveren-. 

Maar ook de laagste inkomensgroepen zullen met een, zij het geringere, 

inkomensdaling rekening moeten houden. 

De CDA-commissie ontwikkelt een slagvaardig sociaal-economisch beleid, als 

gevolg waarvan een productiegroei van 2 gemiddeld per jaar mogelijk moet 

zijn. Dit betekent dat in feite slechts :l:voor de inkomensverdeling be-

schikbaar komt, aangezien 1% daarvan gereserveerd moet worden voor ruil-

voetverlies en verruiming van de investeringsmogelijkheden van het bedrijfs-

leven. Deze 1 voor de inkomensverdeling gaat vrijwel geheel op aan de 

groei van het aantal inkomenstrekkers per jaar met ongeveer 1,25%. De kwart 

procent die dan overblijft, wordt vervolgens geheel opgeslokt door de in-

komensverhogingen als gevolg van promotie en periodieken, die op ruwweg 
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I A 1% geschat moet worden. Een en ander leidt ertoe dat de CDA-bere-

keningen uitkomen op de volgende jaarlijkse inkomensontwikkelingen: 

- min I voor het minimumniveau 

- min I a min 2 voor het modale niveau 
- min 3 a 3 voor de hogere inkomens. 

Bij deze cijfers is het ontwerp-CDA-program ervan uitgegaan dat het 

aandeel van de collectieve sector in het nationaal inkomen gestabili-

seerd wordt. Toch wil het CDA-program in het overheidsbeleid een aan-

tal prioriteiten realiseren met name in de sfeer van de woningbouw, de 

stadsvernieuwing, de ontwikkelingssamenwerking en ook, in de onderwijs-

paragraaf, een relatief (ook financieel)--zwaar accent op het beroeps-

onderwijs. De bouwplannen worden gefinancierd door een minder sterk 

laten stijgen van de stichtingskosten van nieuw te bouwen woningen, 

hetgeen tot soberder woningen kan leiden. Zo komt geld voor extra woningen 

beschikbaar (bijv. : geld voor 10 woningen nu, goed voor 11 woningen 

straks). Daarnaast zal het algemeen huurpeil per jaar met enkele pro-

centen effectief meer moetn stijgen dan zonder dit extra bouwprogram-

ma nodig zou zijn geweest. Een en ander mede het het oog op het behouden 

van de werkgelegenheid in deze belangrijke sector. 

Arbeidsmarktbeleid 

Het CDA wil zijn beleidsaccenten realiseren door een krachtig sociaal-

economisch beleid te voeren met een zwaar accent op het ruimte geven 

aan nieuwe investeringen. Voorts moet een krachtig arbeidsmarktbeleid 

worden opgezet, dat onverantwoordelijke situaties van tienduizenden 

openstaande aanvragen, naast grote werkloosheid,metterdaad aanpakt. Het 

program spreekt in dit verband van een wet op de inschakeling van ar-

beid, waardoor: 

- de werkgelegenheidskansen van bepaalde groepen in de samenleving, 

zoals vrouwen, jeugdigen, WAO-ers, langdurig werklozen, worden 

vergroot 

- werkgevers verplicht kunnen worden, onder bepaalde voorwaarden anafhan-

kelijk van de arbeidsmarktsituatie in bepaalde regio's, deze groepen bij 

voorrang boven anderen in dienst :te nemen. 

In het algemeen bepleit het program dat: 

- van jongeren met name een grotere bereidheid tot aanvaarden van ander 

werk gevraagd mag worden dan van ouderen 

- na drie maandenwerkloosheid in beginsel een scholingsperiode begint 
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- accent wordt gelegd op arbeidstijdverkorting met daaraan gekoppeld 

een evenredige verlaging van het looninkomen 

- deeltijdbanen bevorderd worden door het wegnemen van een aantal 

barrières die het parttime werken tot nu toe in de weg staan 

- verdere uitbouw van vrijwilligerswerk. 

He de  ze  ggens chap 

Het ontwerp-program benadrukt voorts de noodzaak van een verdiepen 

van de medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid van werknemers 

in ondernemingen, binnen bedrijfstakken en in regionaal verband. 

Het program bepleit: 

- dat meer dan thans binnen ondernemingen vraagstukken van werkge-

legenheid, technologie, inkomensvorming en inkomensverhoudingen, 

arbeidsomstandigheden, in hun onderlinge samenhang aan de orde 

kunnen komen 

- dat experimenten worden bevorderd om het bestaande adviesrecht 

van de ondernemingsraad ten aanzien van belangrijke onderne-

mingsbeslissingen zoals dreigend massaal ontslag, overplaatsing 

van het bedrijf, algehele verandering van productiewijzen, om 

te zetten in medebeslissingsrecht. 

- een directe verkiezing van de leden van raden van commissarissen 

en wel 1/3 door de werknemers van de onderneming, 1/3 door de ka-

pitaalverschaffers en de resterende 1/3 door de aldus gekozen com- 
missarissen gezamenlijk 

- 

- dat vooruitlopend op een SER-advies hierover, het voorbereidend 

overleg tussen de ondernemingsraad en de raad van commissarissen 

bij de benoeming van nieuwe commissarissen beter gestructureerd wordt 

- het instellen van bedrijfstakoverleg, waarin naast kwesties als ont- 

wikkeling van de Werkgelegenheid en technologie, ook voorgenomen inves- 

teringen aan de orde komen. In bedrijfstakken waar omvangrijke 

herstructureringsprocessen aan de orde zijn, wordt gedacht aan het 

melden van voorgenomen investeringen aan een college van vertrouwens-

mannen. 

Sociale zekerheid 

Op het terrein van de sociale zekerheid bepleit het program: 

- handhaving van koppeling van de sociale minima aan het wettelijk mi-

nimumloon. Terughoudendheid ten aanzien van de ontwikkeling van het 

wettelijk minimumloon is daarbij nodig 
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- een premiebetaling voor de arbeidsongeschiktheidswet per onderneming 

en/of bedrijfstak, die variert, overeenkomstig de mate waarin gezonde 

arbeidsomstandigheden worden geschapen. Zodoende wordt een beleid ge-

stimuleerd dat gericht is op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. 

- een integratie van de werkloosheidsregelingen in n wettelijke re-

geling, evenals een reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie van 

de sociale zekerheid. 

Belastingen 

Op het terrein van de belastingen wordt: 

- een studie bepleit naar de vraag of de sterk progressieve tarieven 

in de inkomstenbelasting over de hele linie verminderd kunnen wor- 

den, tezamen met het stroomlijnen en verminderen van de aftrekpos- 

ten 

een inflatieneutrale belastingheffing voorgestaan 

- het eigen woningbezit voor brede lagen van de bevolking beschermd. 

Daarom wordt rente-aftrek voor eigen (eerste) woningen tot een 

ge ïndexeerd hypotheekbedrag van F 400.000,-- gehandhaafd. 

- gestreefd naar een gelijke behandeling van mannen en vrouwen die in 

vergelijkbare omstandigheden verkeren. Indien beide partners in een 

huwelijk (of duurzaam niet gehuwd samenlevenden) elk afzonderlijk 

meer dan F 30.000,-- verdienen, dan wordt uit overwegingen van 

draagkracht van de minst-verdienende het deel boven genoemde f 30.000,- 

opgeteld bij het inkomen van de meest-verdienende, voor wat betreft 

de berekening van beider belastingverplichtingen. 

- een nationaal spaarbeleid bepleit, waarvoor een reeks van voorstel- 

len wordt gedaan. 

Het program wil: 

- een meerjarenprogramma waarin het totale energiebeleid allereerst 

gericht op het zorgvuldig en doelmatig gebruik van energie, beter 

tot zijn recht komt 

- dat Nederland voor zijn aardgas prijzen bedingt die in overeenstem- 

ming zijn met de bijzonder aantrekkelijke eigenschappen van hetiaard- 

gas 

- dat ernst gemaakt wordt met het onderzoek naar de mogelijkheid van 

economische winning met nieuwe technieken van Nederlandse kolen 
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- dat in ons dichtbevolkte land nu geen verdere bouw van kerncentrales 

plaats moet vinden, in verband met de nog onopgeloste problemen rond 

de veiligheid van productie en opslag. Wel zal Nederland zijn kennis 

en kunde ten aanzien van mogelijkheden van kernenergie moeten ver-

groten. 

Terzake het agrarisch grondbeleid bepleit het program een landbouwkun-

dige toetsing van de vervreemding en verpachting van de grond, om aldus 

de vraag te beperken. 
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I.,IV., V. Sociaal-culturele en gezondheidssector 

Het welzijnsbeleid moet erop gericht zijn dat burgers verantwoordelijkheid 

kunnen dragen voor bestaande welzijnsvoorzieningen voor hun eigen welzijn 

en voor dat van anderen. In dat verband wordt bepleit: 

- een wettelijk recht op onbetaald verlof voor een aantal met name genoemde 

vrijwillig verrichte bestuurstaken 

- een wettelijke regeling voor deelname van groeperingen van leden of dona- 

teurs, medewerkers, clinten of gebruikers in de bestuurscolleges van par- 

ticuliere instellingen, met waarborgen voor de mogelijkheden voor de 

handhaving van karakter en identiteit van deze instellingen 

- voorzover door de overheid bestuurde instellingen een gelijksoortige zelf- 

standigheid hebben als particuliere organisaties, worden deze instellin- 

gen omgevormd, zodat de betrokkenen een volwaardige medeverantwoordelijk- 

heid kunnen dragen 

- verruiming van de mogelijkheid om openbare scholen over te dragen aan 

door ouders te vormen vereniging of stichting 

- bevordering van de totstandkoming van vrijwilligerscentrales 

- dat adviserende en ondersteunende thuishulp (wijkverpleging e.d.) voor 

een ieder bereikbaarzijn 

- dat beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg vertrouwd worden gemaakt 

met samenwerking met vrijwilligers 

- wettelijke erkenning van elementaire rechten van gebruikers in de sector 

gezondheidszorg (vormen van inspraak, informatie, bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer) 

- bijstelling van het medisch tuchtrecht. 

De overheid heeft een bijzondere zorg voor mensen die niet of moeilijk 

voor zichzelf kunnen opkomen, vooral als de samenleving in aandacht tekort 

schiet. Derhalve worden diverse maatregelen voorgesteld ten bate van oude-

ren en gehandicapten alsmede op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid. 

Het beleid dient uit te gaan van een positieve waardering voor het bestaan 

van culturele minderheden. 

De verdeling tussen verantwoordelijkheden tussen man en vrouw komt voor 

verandering in aanmerking. Ook in de praktijk moet immers tot uiting komen, 

dat zij in het maatschappelijk leven fundamenteel gelijkwaardig kunnen func-

tioneren. Dit heeft niet alleen tot gevolg, dat de ontplooiingsmogelijkheden 

voor de vrouw toenemen, maar ook dat vrouw n man beiden de verantwoorde-

lijkheid voor de gezinstaken en voor hun kinderen beter kunnen dragen. 

Samenwerken zal tot een meer verantwoorde samenleving, tot een meer zinvol 

bestaan voor alle groepen leiden. 
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Voor de beslissing over de toekomstige structuur en inhoud van de eerste 

fase van het voortgezet onderwijs, dient het noodzakelijke draagvlak 

in het onderwijs aanwezig te zijn. Daarvoor zijn nodig: 

- 
een goede opzet en uitbouw van een evenwichtige informatievoorziening 

met betrekking tot de uitkomsten van de experimentele projecten met 

onder andere de middenschool 

- intensief overleg met het georganiseerd onderwijs 

- 
de totstandkoming van een van de overheid onafhankelijk adviesorgaan 

voor de beleidsadvisering terzake. 

Voor de tweede fase wordt naast het huidige HAVO/VWO gestreefd naar een 

twee- tot vierjarige l0 met een volle tijd en een deeltijdvariant. 

In een nieuwe wet op de verzorgingsstructuur moet rekening worden gehouden 

met een geleidelijke toename van het aandeel van de rijksoverheid in de 

financiering van de schoolbegeleidingsdiensten tot 1007.. In deze wet zal 
in het bijzonder rekening worden gehouden met de richtinggebonden positie 

van de landelijke pedagogische centra. 

Gepleit wordt voor de totstandkoming van een kaderwet op de wetenschapsbe-

oefening. 

i.,VII.,VIII. Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer 

Aktief rentmeesterschap ten aanzien van het gebruik van de ruimte houdt in 

dat niet alleen de menselijke behoeften bepalend zijn, maar dat ook andere 

aspecten van de samenleving een waarde vertegenwoordigen, die evenzeer ge-

respecteerd, beschermd en ontwikkeld moet worden. 

Ruimtelijkbeleid moet mede dienstbaar zijn en blijven aan het verminderen 

van de regionale achterstanden en ongelijkheden op het gebied van de 

sociaal-economische ontwikkeling en het voorzieningenniveau. 

Handhaving van de eigen aard van de verschillende landsdelen en het elkaar 

aanvullend karakter van stad en platteland. 

Het milieubeleid moet in het ruimtelijk ordeningsbeleid betrokken worden. 

In dit verband wordt gepleit voor: 

- handhaving van de hoge dichtheid van de bebouwing in de binnensteden 

- nieuwe grootschalige bouwmogelijkheden voor volkshuisvesting en 

werkgelegenheid, slechts daar waar de infrastructuur reeds aanwezig is 

of op korte termijn kan worden gerealiseerd 

- de niet-agrarische grondmarkt wordt geregeld met behulp van een voor-

keursrecht van de gemeenten 
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- v::uinincz van onteigeningsmogelikkaen van aranci in 1aarien van 

tirojektontwikkelaars, bouwondernemingen  etc.  

- bevordering van milieuvriendelijke recreatie 

- nieuwe, grote waterstaatkundige werken, zoals een eventuele inpoldering 

van de Markerwaard, worden in de komende periode niet aangevat 

- een taakstellend milieubeleid moet gestalte krijgen via indicatieve 

meerjarenprogramma's 

- afstemming van milieunormen op de zwakste elementen in de schepping 

(mensen met allergische aandoeningen, bedreigde planten en dieren) 

- systematisch beleid terzake van huishoudelijk, industrieel en chemisch 

afval 

- een Europese aanpak van grote vervuilingsproblemen (ontwikkeling van een 

Europees rampenplan) 

Een goede volkshuisvesting wordt als een eerste levensbehoefte en dus als 

een sociaal grondrecht erkend. Uit deze algemene erkenning volgt dat iedere 

rechthebbende een op dat primaat afgestemd deel van zijn inkomen daarvoor af-

zondert, dus meer voor zijn woning betaalt. 

Het program bepleit: 

- een jaarlijkse netto-uitbreiding van de woningvoorraad met 100.000 een-

heden (d.w.z. een bouwproduktie van 120.000 eenheden) 

- bevordering van het eigen woningbezit, zowel bij nieuwbouw als stadsver-

nieuwing 

- beheersing van de kwaliteitsontwikkeling met het oog op de betaalbaarheid 

- versnelde uitvoering van de stadsvernieuwing. In de periode '81-'85 moet 

verdubbeling van het volume van het stadsvernieuwingsdeel van het budget 

1980 stapsgewijze en aansluitend bij de reële behoefte en uitvoerings-
capaciteit worden bereikt. 

- uit een oogpunt van rechtvaardigheid moet de bestaande voorraad optimaal 

worden ingezet om te voorzien in de werkelijke volkshuisvestingsbehoefte 

- het budget voor de woningverbetering, voorzover niet direct gekoppeld 

aan het stadsvernieuwingsbudget, moet tenminste op het niveau van 1980 

worden gehandhaafd 

- versterking van het instrumentarium om voldoende onderhoud en aanpassing 

van de woningvoorraad aan de geldende eisen af te dwingen 

- verbetering van het juridisch instrumentarium met betrekking tot de woon-

ruimteverdeling, onder meer ter bestrijding van de leegstand. 
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inori:g ar  .:on bouw s adsvernieuing zal, met een beroep op de 

bewonerssoliciaritejt, met name steunen op: 

- verhoging van de woonlastenquote, waarbij de woànlastenquote in de periode 

131l35 geleidelijk stijgt van 11 tot 13% voor het minimuminkomen, van 

15 tot 13% voor het modaal inkomen, enzovoorts. 

- daartoe wordt een extra huurverhoging van 5% 's jaars boven de jaarlijkse 

trendmatige huurverhoging doorgevoerd 

- beperking van de kosten 

- verhoging van het huurwaarde forfait, rekening houdend met de ontwikkeling 

van de kosten van de eigenaar. 

De keuze voor een verantwoordelijke samenleving leidt tot een zo groot mo-

gelijke inschakeling van de bevolking bij het beheer van de voorraad en bij 

de nieuwbouw. 

Daarom wordt gepleit voor verplichte instelling van bewonerscommissies met 

rele bevoegdheden ten aanzien van het beheer. Daarbij moet worden gewaakt 

tegen discriminatoire aspecten bij de woningtoewijzing. 

In het verkeers- en vervoersbeleid: 

- valt de nadruk op een bevordering van het openbare en het niet-gemotoriseer-

de vervoer 

- worden maatregelen ter bevordering van een selectief particulier autoge-

bruik voorgesteld (parkeergelegenheid aan de rand van de steden en bij 

knooppunten van openbaar vervoer, carpoolingsexperimenten, restrictief 

parkeerbeleid in de binnensteden, betere benutting van het taxivervoer). 

Ten aanzien van de belastingheffing moet het accent vallen op het gebruik, 

en niet op het bezit van de auto. 

De belangrijke sociaal-economische functie van het goederenvervoer wordt er-

kend, extra aandacht bestaat voor de bereikbaarheid van de binnensteden. 

Gepleit wordt voor een voortschrijdend meerjarenplan met betrekking tot de 

verkeersveiligheid: 

- handhaving van de bestaande regels ten aanzien van de maximum snelheid 

- verruiming van de wettelijke mogelijkheden voor het terugbrengen van de 

maximum snelheid in de bebouwde kom tot 30 km 

- terughoudendheid ten aanzien van de aanleg van nieuwe wegen. 



IX. Ju -  tje en binnenlands bestuur 

Willen de mensen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun medemens 

kunnen beleven, dan zal de overheid moeten bijsturen waar deze mogelijkheid 

door de macht van de een oveic de ander wordt gefrustreerd of waar mensen ander-

zijds worden belemmerd om hun verantwoordelijkheid te dragen. Vanuit dit ge-

zichtspunt bevat het program voorstellen waardoor de verantwoordelijkheid 

die beide ouders voor een evenwichtige vorming en opvoeding van hun kinderen 

dragen, kan worden ondersteund. Tevens wordt gewezen op het feit dat jeugdigen 

geleidelijk toegroeien naar mondigheid. Een abrupte meerderjarigheidsgrens kan 

daarom een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de jeugdigen. 

Haatregelen worden voorgesteld ten bate van kwetsbare groepen, 

zoals alcohol-en drugverslaafden. De opsporing van handelaars in drugs 

krijgt hoge prioriteit bij het te voeren justîtile beleid. 

Ten aanzien van de euthanasieproblematiek wijst het program kunst-

matige levensverlenging en actieve levensbeindiging af en stelt 

het dat de eerbied voor het menselijk leven ook in de laatste 

levensfase behoort te worden erkend. Stervenshulp zal daarom 

vooral levenshulp moeten zijn, dat wil zeggen hulp om dragelijk 

leven. Wetswijziging op dit gebied is niet noodzakelijk. 

Andere elementen in de justitie-paragraaf betreffen de instelling van het 

Instituut van de executierechter, welke de ten uitvoerlegging van een straf 

gedurende de looptijd ervan op onafhankelijke wijze kan evalueren en even-

tueel wijzigen. In samenhang daarmee kan het gratierecht van de Kroon worden 

afgeschaft. 

In verband met rechtsonzekerheid op het terrein van het stakingsrecht moet 

er een stakingscode komen. Concrete richtlijnen worden daarvoor gegeven. 

Ten aanzien van het binnenlands bestuur wordt uitgegaan van drie volwaardige be-

stuurs lagen. Door decentralisatie van rijkstaken alsmede door het benadruk-

ken van co6rdinerende, plannende en toezichthoudende taken ten opzichte van 

de gemeente, wordt de taak van de provincies uitgebreid. Parallel aan deze 

verandering van taken is een provinciale herindeling in een beperkt aantal 

gevallen noodzakelijk. De provincie Rijnmond moet met spoed tot stand worden 

gebracht. 

Bij de herziening van de Politiewet zal de provinciale organisatievorm wor-

den aangehouden, zodat er één geintegreerde Nederlandse politie-organisatie 

komt. Het beheer over een politiekorps in gemeenten met meer dan 25.000 in-

woners wordt aan de burgemeesters opgedragen. 
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K. Euroee3 beleid 

De Europese samenwerking mag niet alleen een politieke of economische zaak 

zijn of een technocratische aangelegenheid worden. Het gaat om de bevordering 

van gemeenschappelijke waarden zoals democratie, rechtsstaat, solidariteit 

en emancipatie. Het program pleit voor een verbreding van het gemeenschaps-

beleid op de terreinen van sociale politiek, milieupolitiek, consumenten-

bescherming, energiebeleid, monetair beleid, industriepolitiek en ontwikke-

lingssamenwerking. Dit wordt een onmisbare voorwaarde geacht voor de conso-

lidatie van een gemeenschappelijke markt. Wat in het kader van de eenwording 

is bereikt moet worden behouden en versterkt. 

Verdieping en verbreding van de Europese samenwerking vereisen een doel-

treffende besluitvorming. Nadruk wordt gelegd op het democratisch func-

tioneren van de instellingen en op de rol van de Europese Commissie.  

XI.  Veiligheidsbeleid  

Het CDA streeft naar het behoud van de westerse democratien, mede door 

middel van de; ter beschikking staande politieke organisaties zoals de 

VN en de NAVO. Het streven naar veiligheid moet onderworpen zijn aan nor-

men welke verhinderen dat de politieke en militaire middelen die daarbij 

worden toegepast op zichzelf de menselijke waardigheid in gevaar brengen. 

Beheersing en vermindering van de kernbewapening staan daarbij centraal. 

Nederland moet een creatieve en kritische bijdrage leveren aan de vorming 

van het NAVO-beleid. Gestreefd wordt naar: 

- versterking en uitbreiding van vertrouwenwekkende maatregelen op politiek 

en militair terrein ter bevordering van de Europese veiligheid 

- een striktere contrôle op de Nederlandse proliferatie-gevoelige nucleaire 

export 

- een volledig verbod op kernproeven 

- uitbreiding van kernwapenvrije zônes in de wereld 

Nederlandse initiatieven tot het sluiten van een verdrag om niet-

nucleaire massavernietigingswapens en wapens met een langdurige nawerking 

op mens en milieu, of welke buitensporig lijden veroorzaken te verbieden. 

Nadruk wordt gelegd op de NAVO als instrument van oorlogsvoorkoming, 

ten dienste van de beheersing van crises en voor het bevorderen 

van vrede en veiligheid, alsmede voor de bescherming van de demo-

cratische en maatschappelijke waarden die in onze samenleving 

gelden. 

Aangegane verplichtingen betreffende de Nederlandse NAVO-bijdrage 

worden gehandhaafd. 
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De p ovoor 22r - n de. esluircrmjn innen de NVO worden, net rme ook 

voorzover het de eigen Nederlandse inbreng betreft, duidelijk door politieke 

contr6les en initiatieven beheerst. De NAVO benadrukt haar eigen taak op het 

Cr van de wapenbeheersingen vermindering door de gecordineerde aanpak 

daarvan te bevorderen. 

Bij de keuze van de militaire middelen wordt het accent op de conventionele 

bewapening gelegd. 

Ten aanzien van de plaatsing van nucleaire middellange afstands- 

wapens op zijn grondgebied houdt Nederland vast aan zijn binnen 

de NAVO gemaakte voorbehoud. Nederland zet zich krachtig in voor 

ratificatie van het SALT-II  Verdrag, alsmede voor een voortzet- 

ting van het SALT-proces met optimale inschakeling van de Euro- 

pese bondgenoten. 
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