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In deze PK treft u het 
ontwerp-verkiezingsprogramma aan, dat door 
de afdelingen kan worden geamendeerd. De 
amendementen dienen uiterlijk 30 september 
aanstaande in het bezit van het Partijbestuur te 
"n, Het Partijbestuur stelt het zeer op prijs,  

diem  u de amendementen, zodra deze klaar 
zijn, aan ons opstuurt en niet wacht tot de 
laatste dag van de inzending. Over de wijze 
waarop de amendementen moeten worden 
ingediend, zullen de afdelingssecretarissen van 
ons nog bericht ontvangen. 

Als bekend, is de gehele behandeling van het 
ontwerp-verkiezingsprogramma gericht op 
diskussie tijdens het kongres over hoofdza-
ken. Wij doen op de afdeling een dringend 
beroep zich bij het indienen van amende-
menten tot de hoofdzaken te beperken. 
Van dit ontwerp-verkiezingsprogramma kan 
uitsluitend het programmatische deel wor-
den geamendeerd. U kunt dus geen amen-
dementen indienen op de inleiding en de fi-
nanciële paragraaf! 
Zoals u zult begrijpen, is over tal van punten in 
het ontwerp-verkiezingsprogramma het stand-
punt van het partijbestuur door stemmen ver-
kregen. Daarbij tekenden zich vanzelfsprekend 
dikwijls minderheden af. Slechts bij één pro-
grammapunt 'in het hoofdstuk Internationale 
betrekkingen (aangeduid met een+) hebben le-
den van het Partijbestuur (Sonja van der Gaast-
Bakker Schut, Felix Rottenberg en Piet Reck-
man) om aantekening van hun bezwaren ge-
vraagd. 
In december 1980 zullen twee boekjes ver-
schijnen: 
- één met de tweede versie van het ont-
werp-verkiezingsprogram plus amende-
menten, voorzien van pre-advies, uit cate-
gorie 2 (hoofdpunten, waarbij het Partijbe- 

stuur 
pre-advies en zijn keuze duidelijk maakt) 
plus het afhandelingsvoorstel van het con-
grespresidium. Dit wordt een PK-uitgave 
die ieder lid ontvangt, waardoor een zinnige 
behandeling in de afdelingsvergadering mo-
gelijk is; 
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afdelingssecretaris, de gewestelijke bestu-
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Het ontwérp-verkiezingspro gram '81-'85 zet 
lijnen voort van de programma's Keerpunt '72 
en Voorwaarts. Opnieuw staan de spreiding van 
inkomen en arbeid, kennis en macht centraal. 
Toch zijn er verschilpunten, vooral op grond 
van een veranderde werkelijkheid. Zo heeft de 
ekonomische terugslag, die blijvend van aard 
blijkt te zijn, in menig opzicht haar stempel 
gedrukt op het nieuwe ontwerp-program. Het 
eigen karakter van dit program komt tot 
uitdrukking in de volgende hoofdpunten: 

1) Het is duidelijk bedoeld, om voor de komen-
de jaren taken te stellen, en wel op grond vaneen 
rangorde van ekonomische doeleinden: 
A. Herstel van werkgelegenheid is de belang-
rijkste prioriteit. In de komende kabinetsperiode 
moet de toenemende werkloosheid bestreden 
worden door het scheppen van 300.000 banen. 
B. Bescherming van kollektieve voorzieningen 
en sociale zekerheid. 
C. Handhaving koopkracht, bij voorrang voor 
de laagstbetaalden. 
Deze doeleinden behoren verwezenlijkt te wor-
den binnen de mogelijkheden van een (selektie-. 
ve) ekonomische groei van 2% per jaar. 

2) De noodzaak van nieuwe sturingsinstru-
menten staat centraal. 
Bovengenoemde taakstelling kan alleen worden 
gehaald als de overheid invloed kan uitoefenen 
op de belangrijkste ekonomische beslissingen, 
ook in de ,,vrije markt"-sektor. De nieuwe in-
strumenten die daartoe worden voorgesteld zijn 
o.a.: een centraal ontwikkelingsplan, sektor-
planning, arbeidsplaatsenovereenkomsten,be-
leggingsvoorschriften en, naast de Postbank, de 
oprichting van een staats verzekerings- en een 
staats energiebedrijf. 

EMMI.Iffers, ~Q. 

den met een betere verdeling van het werk. Dit is 
ook gewenst, omdat de behoefte aan werk, mede 
vanuit de emancipatie-gedachte, meer en meer 
verschillend komt te liggen. Daarom is er een 
onderscheid te maken tussen het beschikbare 
aantal 40-uren-arbeidsplaatsen en het aantal 
daarop te baseren banen. Eigentijdse aanpak 
van de werkloosheid is dan ook niet los te zien 
van arbeidstijdverkorting, deeltijdarbeid, be-
drijfstijdverlenging 

4) Nieuwe sturingsinstrumenten betekenen een 
verdere belasting van de toch al overbelaste 
rijksoverheid. De overheid, er zij met nadruk op 
gewezen, kan alleen dan sturen, indien zij zelf 
ook beter bestuurbaar wordt gemaakt, door het 
tegengaan van overbelasting en versterking van 
de greep der politieke organen op het ambtelijk 
apparaat. Dit kan door decentralisatie van be-
stuurs- en beleidstaken naar gemeenten en pro-
vincies. Daarnaast door overdracht van uitvoe-
ringstaken aan beheersorganen, die zijn samen-
gesteld uit medewerkers, gebruikers en door ge-
kozen organen aangewezen vertegenwoordi-
gers. Dat laatste sluit ook aan bij de wens, om de 
gebruikers zelf een belangrijke stem te geven in 
het beheer van sociaal-kulturele voorzieningen. 

5) Het program is samenhangend doordat de 
prioriteiten zo goed mogelijk op elkaar afge-
stemd zijn. Zo wordt hier het werkgelegenheids-
beleid met nadruk gericht op het verhelpen van 
de dringendste maatschappelijke tekorten 
(volkshuisvesting, openbaar vervoer, onder-
wijs, welzijn). Binnen het geheel van de over-
heidsuitgaven wordt de bestrijding van de nieu-
we woningnood vooropgesteld. Dat blijkt o.m. 
uit de voorgestelde keuze om grote inzet van 
financiën, arbeidskracht en wettelijke instru-
menten bij voorrang in te zetten ter versterking 
van de woon- en verzorgingsfunktie van de oude 
buurten in de steden (stadsvernieuwing). 

6) De samenhang blijkt ook uit de centrale 



plaats die de energiebesparing heeft gekregen. 
Een omvangrijk plan voor energiebesparende 
maatregelen kan zowel de werkgelegenheid als-
ook de kwaliteit van het bestaan bevorderen. 
Dat plan is gebaseerd op een ruimtelijke orde-
ning die de verplaatsingsbehoefte vermindert en 
op een uitbreiding van het openbaar vervoer, te 
betalen door de aanleg van nieuwe autosnelwe-
gen te beperken. 
De toepassing van kernenergie wijst het ont-
werp-program af: 
De bestaande kerncentrales worden gesloten en 
de medewerking aan binnen- en buitenlandse 
opwerkingsaktiviteiten wordt beëindigd. 

7) Nu de grenzen van de materiële welvaarts-
groei zijn beperkt, is het meer dan ooit noodza-
kelijk om ons bestaan in te stellen op kwaliteit. 
Er wordt dan ook een sterke nadruk gelegd op 
een kreatief kultuurbeleid dat erop gericht is de 
mensen zelf zoveel mogelijk zeggenschap te ge-
ven over de vormgeving van hun woon-, leef- en 
werksituatie. Een doorbreking van de bestaande 
machtsstrukturen door decentralisatie van be-
leid en demokratisering van beheer is daartoe 
een eerste vereiste. Sociaal-kulturele voorzie-
ningen moeten beter op elkaar worden afge-
stemd en nadrukkelijker gericht op mensen in 
achterstandssituaties. 

8) In het kader van het kultuurbeleid wordt ook 
veel aandacht besteed aande moderne kommu-
nikatiemedia. De toenemende kommercialise-
ring en de technische ontwikkeling vormen een 
ernstige bedreiging voor de veelkleurigheid van 
ons omroepbestel. Gekozen is voor het waar-
borgen van de niet-commerciële uitgangspunten 
en de verscheidenheid door een nieuw systeem 
van zendtijdverdeling, waarin niet alleen kwan-
titatieve, maar ook kwalitatieve normen in aan-
merking worden genomen. 

9) Een kreatief kultuurbeleid kan er niet aan 
voorbijgaan, dat onze samenleving dankzij de  

toegenomen betekenis van kulturele minderhe-
den aan pluriformiteit heeft gewonnen. Het min-
derhedenbeleid moet dit verschijnsel positief 
benaderen, met als uitgangspunt; integratie met 
behoud van eigen identiteit, zodat elke burger, 
ongeacht afkomst en kulturele achtergrond, zélf 
zijn/haar plaats in onze samenleving kan bepalen 
en de kans krijgt zich daarin op eigen manier 
thuis te voelen. 
Gekozen wordt voor een ruimhartiger opvang 
van vluchtelingen en voor een toelatingsbeleid 
voor vreemdelingen dat is afgestemd op de mo-
gelijkheden om aan ieder die zich in Nederland 
wil vestigen ook rechten te geven, gelijk aan die 
van reeds hier wonende mensen. 

10) Het buitenlands beleid, tenslotte, is gericht 
op eerlijk delen tussen Noord en Zuid, te realise-
ren in een Nieuwe Internationale Ekonomische 
Orde; en op doorbreking van de konfrontatie 
tussen Oost en West door een hardnekkig ont-
spanningsbeleid. 
Gebroken is met de zogenaamde voorwaarden-
strategie uit vorige programs; in plaats daarvan 
is gekozen voor een herkenbaar beleid binnen de 
bestaande machtsstrukturen, dat ook eenzijdige 
stappen omvat voor terugdringing van de wa-
penwedloop. Die eenzijdige stappen betreffen 
vooral afstoting van de nukleaire taken van de 
Nederlanse krijgsmacht en het niet toestaan van 
nieuwe middellange afstandsraketten op Ne-
derlands grondgebied. 

In deze belangrijkste herkenningspunten uit het 
ontwerp-verkiezingsprogram '81-' 85 liggen naar 
onze mening ook de hoofd-beslispunten beslo-
ten die in elk geval aandacht zouden moeten 
krijgen in de afdelingsvergaderingen die aan de 
programvoorbereiding zullen worden gewijd. 
Samengevat gaat het dus om: 
1) taakstelling werkgelegenheid en financiële 
afweging. 
2) de nieuwe economische sturingsinstrumen-
ten. 5 



3) arbeidstijdverkorting, deeltijdarbeid en be-
drjfstijdverlenging. 
4) een betere besturing van de overheid o.a. 
door decentralisatie en afstoting van taken naar 
gedemocratiseerde beheersorganen. 
5) prioriteit voor de bestrijding van de , ,nieu-
we" woningnood, voorrang voor de stadsver-
nieuwing. 
6) een programma van energiebesparing en de 
afwijzing van kernenergie (inclusief de sluiting 
van bestaande kerncentrales). 
7) een creatief cultuurbeleid gericht op zeggen-
schap van de mensen over de eigen woon-, leef-
en werksituatie. 
8) het behoud van de pluriformiteit van ons me-
diabestel. 
9) een minderhedenbeleid gericht op integratie 
met behoud van eigen identiteit en een toela-
tingsbeleid afgestemd op de mogelijkheid van 
gelijke rechten. 
10) een herkenbaar, op ontwapening en wapen-
beheersing, gericht beleid binnen de NAVO dat 
ook eenzijdige stappen omvat die de verwijde-
ring van kernwapens uit Nederland beogen. 

Max van den Berg, voorzitter 
Ed. van Thijn, voorzitter programkommissie. 
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Weerwerk nodig in de jaren tachtig 
Rechts regeren in een tijd van ekonomische te-
ruggang maakt tal van mensen moedeloos. 
Werkloosheid en woningnood nemen toe, offers 
worden gevraagd om die problemen aan te pak-
ken, maar elk uitzicht op een oplossing ont-
breekt. Veel mensen betwijfelen of de politiek de 
problemen van de jaren tachtig nog wel aan kan. 
Zij wenden zich af en proberen, elk voor zich, er 
maar het beste van te maken. 
De Partij van de Arbeid acht dit een funeste 
ontwikkeling. Hoe ernstig de problemen ook 
zijn, machteloos zijn wij niet. Werkloosheid en 
woningnood zijn geen natuurverschijnselen. Zij 
zijn het produkt van een samenleving waarin de 
machtsverhoudingen ongelijk zijn verdeeld. Die 
samenleving is veranderbaar. De ontwikkelin-
gen zijn beïnvloedbaar én beheersbaar als wij in 
staat zijn de ongelijkheid van macht te doorbre-
ken. Wij mogen de ontwikkelingen van de jaren 
tachtig niet moedeloos over ons heen laten ko-
men. WEERWERK is geboden. Weerwerk 
vanuit een perspektief dat mensen weer tot soli-
dariteit brengt. 

P 1111111 &1IL1rr1;r;T  
Onze samenleving vertoont het beeld van een 
warwinkel. Temidden van een toenemende 
leegstand zoeken steeds meer mensen tever-
geefs naar een huis. Grote financierders beleg-
gen miljarden in het buitenland terwijl de volks-
woningbouw instort en de steden verkommeren. 
Zelfs de sterkste multinationals zetten steeds 
meer mensen op straat. Hoe schaarser de ener-
gie, des te hoger de oliewinsten. Veel mensen 
zitten werkloos thuis terwijl er met name in Ne-
derland en de wereld nog zo ontzettend veel te 
doen is. 
Eén ding staat vast: kennis en arbeid, kapitaal en 
techniek worden onvoldoende benut om die 
problemen aan te pakken die wij als samenleving 
het belangrijkste vinden. Daarom kiest de Partij 
van de Arbeid voor een sturend beleid. 
Werkloosheid en woningnood kunnen alleen  

effektief worden bestreden met nieuwe stu-
ringsinstrumenten. Ook als dat betekent dat in-
grepen nodig zijn in de bestaande machtsver-
houdingen. 
In een stuurloze samenleving dreigt op den duur 
ook de demokratie te stranden. Een dernokratie 
kan immers alleen goed werken als de mensen 
ook zélf richting kunnen geven aan de samenle-
ving en zich kunnen herkennen in het gevoerde 
beleid. 

Eerlijk delen in een tijd van teruggang 
De ekonomische teruggang plaatst tal van men-
sen voor grote problemen. Velen voelen zich in 
hun bestaanszekerheid bedreigd. Materiële wel-
vaartsgroei zit er voor vrijwel niemand meer in. 
Menigeen zal een stapje achteruit moeten doen. 
Zo'n ontwikkeling is moeilijk te aanvaarden. Zij 
roept zelfs grote weerstand op als blijkt dat: 
- de gevraagde offers niet eerlijk worden ver-

deeld, doordat tal van bevoorrechte groepen 
onvoldoende worden aangepakt of kans zien 
telkens weer door de mazen van de wet te 
kruipen; 

- de gebrachte offers onvoldoende worden aan-
gewend om bestaande werkgelegenheid te be-
houden of nieuwe arbeidsplaatsen te schep-
pen; 

- de materiële achteruitgang ook nog gepaard 
gaat met een verslechtering van de kwaliteit 
van het bestaan. 

Juist in een tijd van ekonomische teruggang 
komt het er op aan dat een herkenbaar beleid kan 
worden gevoerd. Een beleid dat in staat is inko-
mensoffers om te zetten in werk, en dat benut 
voor de verbetering van de leefomstandigheden. 
In een stuurloze samenleving is dat onmogelijk. 
Met nieuwe sturingsinstrumenten kan het getij 
worden gekeerd. 

Een keuze voor de jaren tachtig 
In een stuurloze samenleving is het stellen van 
prioriteiten een machteloos gebaar. Wie keuzes 
wil maken voor de jaren tachtig is verplicht om 
aan te geven met welke instrumenten het gestel-
de doel is te bereiken. Daarom kiest de Partij van 
de Arbeid in het kader van een centraal ontwik-
kelingsplan voor het scheppen van 300.000 
nieuwe banen in de komende vier jaar. Het be-
leid in de drie sektoren van onze ekonomie: vrije 
markt, niet-kommerciële dienstensektor en 
overheid, zal op het halen van deze taakstelling 
moeten worden gericht. 
Andere beleidsdoelstellingen zullen hieraan on-
dergeschikt zijn. Afhankelijk van de financiële 
mogelijkheden (uitgaand van een selektieve 
groei van 2% per jaar) kiest de Partij van de 
Arbeid voor de volgende rangorde: 
1. herstel, van werkgelegenheid; 



2. behoud van kollektieve voorzieningen en so-
ciale zekerheid; 

3. handhaving van koopkracht, bij voorrang 
voor de laagstbetaalden. 

Werken voor wonen 
De hantering van nieuwe sturingsinstrumenten 
(zoals sektorplannen en beleggingsvoorschrif-
ten) maakt het ook mogelijk tot een samenhan-
gend beleid te komen, dwars door de verschil-
lende sektoren heen. Teveel nog worden parti-
kuliere en kollektieve sektor tegenover elkaar 
gesteld. Deze tegenstelling gaat voorbij aan het 
feit dat: 
- een aktief overheidsbeleid een uitstralende 

werking heeft in de marktsektor; 
- een gericht beleid in de marktsektor van groot 

belang kan zijn voor de vervulling van maat-
schappelijke behoeften; 

- de snelst groeiende, niet-kommerciële dien-
stensektor meer en meer een eigen betekenis 
heeft. 

De Partij van de Arbeid kiest voor een werk-
scheppend beleid in elk van de drie sektoren, 
zoveel mogelijk gericht op het verhelpen van de 
meest dringende maatschappelijke tekorten. In 
dat kader staat de bestrijding van de ,,nieuwe" 
woningnood voorop. Ook het ruimtelijk beleid is 
van deze prioriteit doortrokken: financiën, ar-
beidskracht en wettelijke instrumenten zullen bij 
voorrang worden ingezet voor de versterking 
van de woon- en verzorgingsfunktie van de oude 
buurten in de steden (stadsvernieuwing). 

Een kreatief kultuurbeleid 
Nu de grenzen van de materiële welvaartsgroei 
bereikt zijn, is het meer dan ooit noodzakelijk 
ons bestaan in te stellen op kwaliteit. Dat vraagt 
om een kreatief kultuurbeleid dat er op gericht is 
de mensen zélf zoveel mogelijk zeggenschap te 
geven over de vormgeving van hun woon-, leef-
en werksituatie. 
Zo'n beleid houdt rekening met de behoefte aan 
emancipatie, verzelfstandiging en individualise-
ring dat zich overal in onze samenleving afte-
kent. In de jaren tachtig zullen de mensen geheel 
eigen eisen stellen aan de manier waarop zij wil-
len wonen en werken. De tijd van grauwe een-
heidspakketten (eengezinswoningen in een rij-
tje, 40-urige werkweek gedurende 45 jaar) is 
voorbij. De overheid heeft tot taak ervoor te 
zorgen dat alle mensen, vooral ook diegenen die 
zich in een achterstandssituatie bevinden, de 
kans krijgen zich op hun eigen manier in onze 
samenleving thuis te voelen. Dat biedt ook mo-
gelijkheden voor een eigentijdse aanpak van de 
werkloosheid door het delen van bestaande ar-
beid, arbeidstijdverkorting en het scheppen van 
nieuwe, op individuele voorkeuren afgestemde 
banen. 

De demokratisering van de overheid 
Voor een herkenbaar beleid is het nodig ook de 
overheid zelf ingrijpend te hervormen. Het hui-
dige overheidsapparaat staat te ver van de men-
sen af. Het is uit zijn voegen gegroeid, te centraal 
en hiërarchisch opgezet, te bureaukratisch in 
zijn dienstbetoon, te ondoorzichtig, en, vooral 
ook te traag in zijn besluitvorming. Wie de over-
heid met nieuwe sturingstaken wil belasten ont-
komt er niet aan om de bestuurbaarheid en de 
herkenbaarheid van de overheid te vergroten. 
Daartoe moeten de gekozen organen een sterke-
re greep op het ambtenarenapparaat krijgen, ta-
ken worden afgestoten door decentralisatie en 
demokratisering, dichter naar de mensen toe. 

:o1TT 'Ri ,iiiflTflT TM. rsI 
De Partij van de Arbeid weigert de bedreigingen 
van de jaren tachtig als natuurverschijnselen te 
beschouwen. Zij meent dat, bij doorbreking van 
de bestaande machtsverhoudingen, de ontwik-
kelingen beheersbaar zijn. De bestaande 
machtsverhoudingen zijn echter alleen te door-
breken indien men bereid is daarbinnen verant-
woordelijkheid te aanvaarden. 
Dat geldt vooral ook voor de internationale 
machtsverhoudingen. Ook hier zijn de dreigin-
gen groot. De Oost-West verhouding-bevindt 
zich op een dieptepunt, de kernwapenwedloop 
gaat onverminderd voort, de armoede in de we-
reld neemt toe. De Partij van de Arbeid kiest 
voor een eerlijk delen tussen Noord en Zuid; 
doorbreking van de konfrontatie tussen Oost en 
West en terugdringing van de kernwapenwed-
loop, ook door het nemen van eenzijdige stap-
pen. Zij realiseert zich dat zo'n beleid alleen is 
waar te maken door het kiezen van een eigen 
positie binnen de bestaande machtsstrukturen. 

Sturen is besturen 
Wie de ontwikkelingen in de jaren tachtig, natio-
naal en internationaal zo goed mogelijk wil stu-
ren zal bereid moeten zijn te besturen. De Partij 
van de Arbeid is daartoe bereid, op voorwaarde 
van een herkenbaar, op hervorming gericht be-
leid. Herkenbaar voor die mensen in onze sa-
menleving die zich het meest bedreigd voelen. 
Om de moedeloosheid, veroorzaakt door een 
rechts beleid, weer om te zetten in hoop en soli-
dariteit. Want een beleid dat kan rekenen op een 
brede steun in onze samenleving behoeft zich 
niet machteloos bij de bestaande machtsverhou-
dingen neer te leggen. Integendeel. WEER-
WERK is mogelijk en dus noodzakelijk. 

9 
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1. Iedereen die kan werken heeft recht op arbeid. Bovendien bestaan er in 
Nederland en de wereld nog tal van onvervulde behoeften aan goederen en 
diensten. De Partij van de Arbeid wil dan ook een sociaal-ekonomisch 
beleid, dat gericht is op: 
a. betaalde arbeid voor iedereen die kan werken, onder eisen van mens-

waardigheid; 
b. een selektieve groei van 2%, bij zuinig gebruik van grondstoffen, 

energie en natuurlijk milieu; 
C. het bij voorrang verhelpen van de meest dringende maatschappelijke 

tekorten (volkhuisvesting, openbaar vervoer, onderwijs, welzijn); 
d. een overschot op de betalingsbalans om behalve onze invoer ook steun 

aan de ontwikkeling van de Derde Wereld te financieren; 
e. een verdere vermindering van inkomens- en vermogensverschillen; 
f. een zodanige arbeidsverdeling, dat iedereen ook tijd heeft voor onbe-

taald werk in de huishouding en voor de vrijwilligersarbeid in de sa-
menleving. 

2. Er moet weer werk komen voor de vele mensen die nu werkloos zijn of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast willen de komende tijd per 
jaar teminste 50.000 mensen extra een baan hebben (vooral jongeren en 
vrouwen). Dat betekent, dat er de volgende vier jaar ± 300.000 arbeids-
plaatsen bij moeten komen. 

- In landbouw en industrie zullen er weinig banen bij komen. Door vernieu-
wing van de struktuur moet verdere afbraak worden tegengegaan. Vooral 
kleinere industriebedrijven bieden in bepaalde sektoren perspektief. 
In de kommerciële dienstverlening kunnen nieuwe arbeidsplaatsen ko-
men; de mogelijkheden zijn echter beperkt, als gevolg van de ook daar 
oprukkende automatisering. 

- Veel werkgelegenheid kan echter tot stand worden gebracht in de bouw, 
de energiebesparing, in de niet-kommerciële dienstverlening en bij de 
overheid; zeker gezien de maatschappelijke behoeften. 

3. Daarnaast is op grote schaal een betere verdeling van het werk nodig, door 
deeltijdarbeid en arbeidtijdsverkorting. Dat geeft ook meer tijd voor on-
betaald werk in de huishouding en vrijwilligerswerk. 
Produktieverlies als gevolg van a.t.v. wordt zoveel mogelijk voorkomen 
door bedrijfstijdverlenging. 

4. Bovengenoemd beleid vergt een grote inzet van geld en nieuwe sturingsin-
strumenten om aan de maatschappelijke ontwikkelingen richting te geven. 
Bedrijfsinvesteringen (voor vervanging, uitbreiding, milieubehoud, ener-
giebesparing) moeten omhoog. Ook de overheid moet een aktief investe-
rings- en bestedingsbeleid voeren. En voor de herverdeling van arbeid 
moet betaald worden. Daarom zijn inkomensoffers onvermijdelijk. Maar 
wel op grond van eerlijk delen: de hogere inkomenstrekkers leveren het 
meeste in. 
Voor een doeltreffend ekonomisch beleid, binnen en door de overheid, 
zijn nieuwe sturingsinstrumenten nodig. 
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5. ORDENING EN STURING 
a. Het selektieve groeibeleid wordt gebaseerd op een Centraal Ontwikke-

lingsplan, voorbereid door het Centraal Planbureau. Dat berust op prog-
noses voor de regionaal-sektorale afzet (voorraad) en voor sociale, kultu-
rele en technologische ontwikkelingen, verstrekt door de daarmee belaste 
planbureaus. De regering legt elk jaar zo'n plan aan het parlement ter 
vaststelling voor. 

b. Het centraal Ontwikkelingsplan geeft een taakstelling voor het aantal te 
scheppen arbeidsplaatsen, zo goed mogelijk uitgesplitst naar goederen 
producerende en dienstverlenende sektoren. 

C. De overheid brengt eigen financiën en beleid (opdrachten en bestellingen, 
regelingen en investeringssubsidies) in overeenstemming met die taak-
stelling. 

d. Planmatig handelen in de overheidssektor wordt bevorderd; verouderde 
taken worden afgestoten. 

e. Via een in te voeren wet op het sektorbeleid en sektorplannen kan de 
gemeenschap meesturen bij richtinggevende beslissingen. 

6. STURING EN SEKTOREN 
a. Industrie en nijverheid 
1. Er komt een wet voor het sektorbeleid, die het mogelijk maakt de pro-

duktie en werkgelegenheid meer af te stemmen op maatschappelijke 
doelstellingen. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor sektorplannen in de bouw, gezondheidszorg, de energiesektor, de 
ontwikkelingsintensieve sektor en op andere terreinen waar vernieuwin-
gen mogelijk zijn. In deze sektoren wordt geëxperimenteerd om met het 
planningssysteem ervaring op te doen. 
De wet regelt in ieder geval de volgende punten: 
a. de verplichting van werkgevers, werknemers, hun organisatie n de 

overheid om de noodzakelijke informatie te verstrekken voor het te 
voeren sektorbeleid; 

b. de wijze waarop sektor-organen tot stand komen en de inrichting en 
werkwijze van deze organen; 

C. de verplichting van werkgevers en werknemers om deel te nemen aan 
sektororganen, en een gelijkwaardig medebeslissingsrecht over de 
sektorontwikkeling binnen de gewenste selektieve groei. 

2. Tot de taken van sektor-organen behoren: 
a. het ontwerpen van het sektorplan 
b. toetsing en waar nodig periodieke bijstelling van dat plan; 
C. in het plan aangeven, welke overheids-initiatieven in de produktie- 

sfeer nodig, en welke financiële middelen beschikbaar zijn; 
d. het geven van een  raffling  van de investeringen en van de werkgele-

genheidsontwikkelingen bij overheidsbedrijven; 
e. rapporteren aan het C.P.B.  ten behoeve van het Centraal Ontwikke-

lingsplan. 

3. De NEHEM wordt omgevormd tot een Nationale Ontwikkelingsmaat-
schappij onder verantwoordelijkheid van de overheid. Deze verschaft 
hulp bij de voorbereiding van het sektorbeleid, bevordert investeringen 
in nieuwe richtingen en verbetert waar nodig het management. 

4. Bedrijven melden grote investeringen bij het Centraal Planbureau en het 
betrokken sektor-orgaan; subsidiëring van deze investeringen vindt 
slechts plaats als deze passen binnen de taakstelling van het Centraal 
Ontwikkelingsplan en eventuele goedgekeurde sektorplannen. 

5. De overheid richt zo nodig gemeenschapsbedrijven op, of neemt bedrij- 
ven over, ter realisering van het Centraal Ontwikkelingsplan of ter door-
brekking van oligipolies. 

6. De wet regelt de bevoegdheid van de Minister van Ekonomische Zaken 
om de wens tot samenvoeging van bedrijven te toetsen en eventueel te 
verbieden. 

7. De verslaglegging van bedrijven wordt zodanig uitgebreid, dat een beter 
inzicht ontstaat in het beleid van vestigingen binnen een concern en van 
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8. Produktie-koöperaties worden gestimuleerd, in het bijzonder in de sekto-
ren: bouw, energiebesparing, reparatie (i.p.v. vervanging) en maat-
schappelijke dienstverlening. 

9. Het sektorbeleid wordt mede gebruikt om de investeringen van het 
partikuliere bedrijfsleven zoveel mogelijk naar de zwakkere gebieden te 
sturen. 

10. De ontwikkeling van nieuwe technologien in het produktieproces wordt 
gericht op de versterking van nieuwe kennisintensieve industriële akti-
viteiten, die van belang zijn voor de toekomstige werkgelegenheid. 
Technologische vernieuwing ten behoeve van maatschappelijk gewenste 
doeleinden als verbetering van de kwaliteit van de arbeid wordt bevor-
derd. Mede om ongewenste toepassingen tijdig te signaleren en zonodig 
te kunnen afremmen wordt een bureau voor technologische vernieuwing 
ingesteld, dat stelselmatig rapporteert omtrent maatschappelijke voor-
en nadelen van technologische vindingen. 

b. Landbouw 
1. Ook in het landbouwbeleid wordt gestreefd naar handhaving van de werk-

gelegenheid, met name voor jongeren. Behoud van zelfstandigheid voor 
veel boeren is belangrijker dan ongebreidelde produktievergroting van 
enkelen; met het oog hierop wordt de Wet Investeringsrekening (W.I.R.) 
gewijzigd. 

2. De regels voor de bedrijfsvoering in de landbouw houden rekening met de 
natuur- en landschapsbescherming. 

3. In het Europese Landbouwbeleid moet de nadruk sterker worden gelegd 
op beheersing van de produktie-omvang, zodat dure overschotten (boter-
berg, wijnplan) worden verminderd. Het prijsbeleid wordt afgestemd op 
een redelijk inkomen voor boeren op levensvatbare bedrijven. 

4. Direkt overheidsingrijpen legt de grondprijzen aan banden. De stichting 
Beheer Landbouwgronden (S .B .L.) koopt vrijkomende gronden op en 
verpacht deze aan die bedrijven, die daaraan de meeste behoefte hebben. 
Alle landbouwgronden die in het bezit zijn van de overheid worden onder-
gebracht bij S.B.L. en alleen uitgegeven in pacht. 

5. De normen voor het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij 
worden verscherpt. 

c. Midden-  en Kleinbedrijf 
1. Voorlichting, onderzoek en onderwijs ten behoeve van het midden- en 

kleinbedrijf worden verbeterd, mede gericht op export en innovatie. 

2. Kredietverstrekking aan het midden- en kleinbedrijf wordt versoepeld, 
mede om de konkurrentiepositie ten opzichte van het grootwinkelbedrijf 
te versterken. 

3. Er komt een verbod op warenhuizen in de wei. 

4. Door verbetering van de kleinschaligheidstoeslag in de W.I.R. krijgt het 
midden- en kleinbedrijf een extra impuls. 

5. De vestiging van buurtwinkels en winkels in kleine plaatsen wordt gesti-
muldeerd. 

6. De voorlichting, kredietverstrekking en verbeterde kleinschaligheidstoe-
slag in de W.I.R. zijn mede gericht op reparatie van goederen i.p.v. 
vervanging. 

d. Energievoorziening 

1. Er komt een omvangrijk programma van energiebesparende maatregelen, 
gericht op uiteindelijke stabilisering van het energieverbruik. Dit pro-
gramma bestaat onder andere uit: 
a. verscherpte normen voor warmte-isolatie van woningen en gebouwen; 

energiebewustere bouw en inrichting van woningen en gebouwen; zui- 13 



niger verwarmingsinstallaties; 
b. bevordering gebruik van afvalwarmte; 
C. verplicht gebruik van een energielabel op duurzame konsumptiegoede-

ren; 
d. ruimtelijke ordening, onder andere gericht op vermindering van de 

verplaatsingsbehoefte; 
e. bevordering van selektiever autogebruik en uitbreiding van het open-

baar vervoer; 
f. maatregelen om schade voor het milieu, als gevolg van de noodzakelij-

ke uitbreiding van het kolengebruik, zoveel mogelijk te beperken; 
g. stelstelmatige vermindering van energie-intensiteit van de industriële 

produktie. 

2. Onderzoek, ontwikkeling en gebruik van duurzame energiebronnen 
(windkracht, zonne-energie) worden krachtig gesteund. Dit mede met 
gelden die nu nog voor kernenergie-onderzoek worden uitgetrokken. Dat 
onderzoek wordt alleen nog maar gericht op veilige ontmanteling en 
berging van kernenergiesystemen. 

3. De bestaande kerncentrales in Nederland, worden, zo spoedig als tech-
nisch mogelijk is, gesloten. 
Nederland werkt niet langer mee aan opwerkingsaktiviteiten, en is hier-
mee niet langer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een pluto-
niumekonomie. 
Nederland geeft geen medewerking van nieuwe verrijkingskontrakten van 
URENCO, zodat na afloop van de nu bindende kontrakten, de UCN 
gesloten kan worden. 

4. Het Centraal Ontwikkelingsplan bevat een energiehoofdstuk. Daarin zijn 
het elektriciteitsplan en het plan voor de gasafzet opgenomen, die door het 
parlement worden vastgesteld. Het staatsaandeel in de baten van de 
gasexploitatie wordt vergroot. 

5. Om de energievoorziening veilig te stellen komt er een staatsonderneming 
voor aan- en verkoop, exploratie en exploitatie van kolen, olie en gas. 

6. De exportprijs van het Nederlandse aardgas wordt op korte termijn volle-
dig gekoppeld aan het nivo van de olieprijs. En verdere verhoging van de 
klein-verbruikersprijs zal zonodig worden gekompenseerd. De mogelijk-
heid van een progressief energietarief wordt verder onderzocht. 

7. Nederland stimuleert vooral kleinschalige energieprojekten in de Derde 
Wereld, die ten goede komen aan de armste bevolkingsgroepen. 

1. Uitgangspunt van het konsumptiebeleid is de zo goed mogelijke vervulling 
van maatschappelijk verantwoorde behoeften. Het Centraal Ontwikke-
lingsplan is daar mede op afgestemd. 

2. Konsumptie die minder gewenst is - bijv. uit het oogpunt van energie, 
ruimtelijke ordening, gezondheid of milieu - wordt afgeremd door voor-
schriften en financiële maatregelen. 

3. Er wordt meer onderzoek gedaan naar het konsumptiepatroon. Een eerlij-
ke verdeling van konsumptiekansen - met name van kollektieve voorzie-
ningen - wordt bevorderd. 

4. De voorlichting van konsumenten via radio en televisie wordt uitgebreid; 
ook in het onderwijs  wordt aandacht besteed aan kritisch konsumenten-
gedrag. 

5. De konsumentenorganisaties worden door de overheid ondersteund 

6. Informatie over de aangeboden goederen en diensten wordt verbeterd. 
Etiketten moeten informatie geven over inhoud en samenstelling van 
produkten. Misleidende prijsaanduidingen worden tegengegaan. 

7. Erkomenwettelijkeregelingenvoorstandaardvoorwaarden,produktaa,1 
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f. Kapitaalvoorzieningen 

1. Ondernemingen zijn verplicht het Ministerie van Ekonomische Zaken 
desgevraagd (onder geheimhouding) te informeren over hun financiële 
positie. 

2. Invoer en uitvoer van het kapitaal moeten stroken met de doelstellingen 
van het Centraal Ontwikkelingsplan; waar nodig wordt de greep van de 
overheid op deze kapitaalstromen verstevigd. 

3. Instellingen, zoals pensioenfondsen en andere institutionele beleggers, 
worden aan beleggingsvoorschriften onderworpen, waardoor de richting 
van de beleggingen beter afgestemd wordt op de doeleinden van het 
Centraal Ontwikkelingsplan. 

4. De Postbank komt spoedig tot stand. De dienstverlening door deze over-
heidsbank wordt even uitgebreid als die van de partikuliere banken. Het 
kredietbeleid van Postbank, Nationale Investeringsbank en Nederlandse 
participatie-maatschappij wordt, onder kontrole van het parlement; in het 
bijzonder gericht op de doeleinden van het Centraal Ontwikkelingsplan. 

5, Er komt een staatsverzekeringsmaatschappij. Het toezicht op tarieven en 
verzekeringsvoorwaarden wordt verbeterd. De verstrengeling van ban-
ken en verzekeringsmaatschappijen wordt tegengegaan. 

6. Er komt spoedig een regeling tot stand die ook werknemers aanspraak 
geeft op vermogensaanwas in ondernemingen. 

iii:i i m 

a. Op ten minste drie manieren wordt het tekort aan arbeidsplaatsen bestre-
den: 
1. betere verdeling van beschikbaar werk; 
2. verbetering van de werking van de arbeidsmarkt; 
3. betere ordening en sturing. 

b. Het beschikbare werk wordt beter verdeeld. Bij voorkeur door arbeids-
tijdverkorting per dag, deeltijdarbeid voor alle funkties en kategorieën, 
waar mogelijk met bedrjfstijdverlenging. De rechtspositie bij deeltijdar-
beid wordt verbeterd. De overheid geeft op dit punt het voorbeeld, mede 
op grond van ideeën uit het Plan van de Jeugdarbeid, van de werkende 
jongeren-organisaties. Vijfploegendienst wordt bevorderd. 

C. Op alle ministeries wordt het beleid mede gericht op het gelijkelijk kunnen 
deelnemen van vrouwen en mannen aan arbeid binnens- en buitenshuis. 
De Wet Gelijke Beloning en Gelijke Behandeling in het arbeidsproces 
wordt strikt nageleefd. Hiertoe krijgt de kommissie, die hierop toezicht 
houdt zelfstandige onderzoeksbevoegdheid; zij aksepteert ook klachten 
die door niet direkt betrokkenen worden ingediend. 

d. In samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken wordt onderzoek 
gedaan naar de organisatorische en financiële gevolgen bij (overheids-)be-
drijven van invoering van de 5-urige werkdag met eventuele verlenging 
van de bedrijfstijd. 

e. In de W.I.R. wordt een regeling opgenomen waardoor bedrijven, in regio's 
met een hoge werkloosheid onder vrouwen, subsidies krijgen voor ar-
beidstijdverkorting per dag. 
De overheid start zelf experimenten met de 5-urige werkdag. 

f. Er komt een aanzienlijke uitbreiding van de mogelijkheden voor omscho-
ling en bijscholing. Werklozen nemen deel aan omscholing als ze daardoor 
uitzicht op een duurzame baan krijgen. Langdurige werklozen kunnen met 
behoud van hun uitkering deelnemen aan dagscholing. 

g. De wet op de kollektieve arbeidsovereenkomsten wordt gewijzigd: bin- 
dende overeenkomsten, betrekking hebbend op aantal, kwaliteit en ver- 15 



deling van arbeidsplaatsen, gerelateerd aan investeringen en winstbeste-
ding, worden mogelijk. 

h. Funktionering en bezetting van arbeidsbureaus worden versterkt. Kleine 
bedrijven krijgen bij de bemiddeling speciale aandacht. 

L Geleidelijk neemt de overheid de kommerciële bemiddeling van uitzend-
bureaus over en brengt die onder bij de arbeidsbureaus. 

Overdreven scherpe selektie van sollicitanten door werkgevers wordt 
onmogelijk gemaakt. Werkgevers krijgen daarbij de plicht om: 
1. hun wervings- en selektiebeleid op schrift te zetten (met instemmings-

recht O.R.) en aan het G.A.B. mede te delen; 
2. alle vakatures aan het G.A.B. te melden met opgave van funktie-eisen; 
3. jaarlijks te rapporteren aan het G.A.B. over de omvang en samenstel-

ling van het personeelsbestand. 

k. Werkzoekenden en werkgevers mogen werk, resp. sollicitanten— door 
arbeidsbureaus bemiddeld - alleen weigeren met opgaaf van redenen. 

1. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (vrouwen, jongeren, gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten, etnische minderheden) krijgen betere kansen, door-
dat werkgevers verplicht worden om een deel van hun werknemers uit die 
groepen te rekruteren ( ,quoteringsregeling"). Het toezicht hierop wordt 
verscherpt. 

m. Het ziekteverzuim wordt mede bestreden doordat ondernemingen de 
arbeidsomstandigheden moeten verbeteren. 

M-q9J101 DIKA Di L~ kam 
a. De komende vier jaar zal het aantal mensen met een eigen inkomen flink 

groeien, het nationale inkomen echter niet. Beheersing van de totale 
inkomensontwikkeling is dan ook nodig. Daartoe wordt een raamwet op 
de inkomensvorming ingediend. 

b. Op grond van deze wet wordt: 
1. de stijging van het totaal van de personele inkomens aan een maximum 

gebonden; dit in samenhang met een taakstelling voor arbeidsplaatsen 
in het Centraal Ontwikkelingsplan; 

2. vaststelling van de loonontwikkeling door de overheid mogelijk, mits er 
ook een beperking van andere inkomens plaatsvindt; 

3. de overheid verantwoordelijk voor een meer gelijke inkomensverde-
ling. 

C. Wat de hogere inkomens betreft: 
1. vrije beroepen in de gezondheidssektor en, voorzover mogelijk, ook in 

andere sektoren, komen in loondienst; 
2. het tarieven- en vestigingsbeleid wordt scherper, onder meer door 

verlaging van de norminkomens; 
3. topsalarissen bij de overheid worden verlaagd en aldus wordt hier een 

maximum inkomen gerealiseerd. Nevenfunkties en nevendiensten 
worden boven een bepaalde omvang verboden; 

4. aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting worden kritisch beke-
ken, de aftrek van hypotheekrente aan een maximum gebonden 
(f 300.000,—); 

5. douceurtjes en gouden handdrukken worden afgeschaft; 

6. leemten in de huidige belastingwetten worden geïnventariseerd; op 
grond van die inventaris stelt men voor welke mazen in welke volgorde 
via , ,reparatiewetgeving" worden aangehaald; 
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8. de belaste huurwaarde van eigen woningen gaat omhoog, vooral voor 
duurdere huizen. 

d. Belastingontduiking en zwart geld worden intensief opgespoord en hard 
aangepakt. 

e. Ambtenaren en werknemers bij gesubsidieerde instellingen worden zoveel 
mogelijk gelijk behandeld als werknemers in de partikuliere bedrijven. Dat 
betekent: 
1. vrije onderhandelingen over arbeidsvoowaarden en arbeidsplaatsen 

binnen de begrenzing van Centraal Ontwikkelingsplan en begroting; 
2. stakingsrecht voor ambtenaren; 
3. pakketvergelijking van ambtelijke arbeidsvoorwaarden met die in het 

partikuliere bedrijfsleven; bij die vergelijking worden materiële en im-
materiële kanten van het werk betrokken, 

f. Er komt een verruiming van de minimum-inkomensgarantie, om te begin-
nen voor de oudere zelfstandige. 

g. De financiering van de gezondheidsvoorzieningen wordt gebaseerd op een 
budgetsysteem in plaats van betaling per verrichting. 

h. De hoogte van sociale uitkeringen blijft in de pas met de inkomensontwik-
keling van de werkenden. 

L De laagste sociale uitkeringen zijn netto even hoog als het schone mini-
mumloon. 

j. Het recht op betaalde arbeid voor iedereen brengt met zich mee, dat het 
recht op een sociale verzekeringsuitkering een individueel recht wordt. 
Om individualisering in de sociale zekerheid te verwezenlijken komt er - 
na een overgangsregeling - een nieuw individueel minimum uitkerings-
recht en een maximum uitkeringsnivo, ook voor meer-persoonshuishou-
dens. 

k. De uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid wordt beter afgestemd 
op doorzichtigheid voor en bereikbaarheid door kliënten. 

1. Er komt een verplichte pensioenverzekering met een bovengrens voor 
iedereen. De uitvoering komt in handen van een beperkt aantal instellin-
gen zonder winstoogmerk. De belegging van pensioenpremies wordt afge-
stemd op maatschappelijke prioriteiten. 

m. In de ziektewet komt een eigen risico voor ondernemingen. 

n. Er komt één Werkloosheidswet, ter vervanging van de huidige Werkloos-
heidswet, de Wet Werkloosheidsvoorziening en de Rijksregeling Werklo-
ze Werknemers. Daarna worden Ziektewet, Arbeidsongeschiktheidswet 
(W.A.O.) met de nieuwe Werkloosheidswet versmolten tot één bonder-
vingsverzekering voor werknemers. 

o. Belasting- en premiedruk worden in elkaar verweven, en de kinderbijslag 
belastbaar, zodat een evenwichtiger drukverdeling ontstaat. 

P. Misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringen worden opge-
spoord en gestraft. Om te voorkomen dat mensen onnodig op sociale 
voorzieningen worden teruggeworpen, zorgen welzijnswerk, gezond-
heidszorg en arbeidsbemiddeling in nauwe samenwerking voor een betere 
begeleiding. 
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A. RUT IEL:E 
OREiING 

Het ruimtelijk beleid is gericht op een eerlijker verdeling van de schaarse 
ruimte. Om dat te bereiken is nodig dat: 
1, door een opwaardering van het stedelijk milieu en een hoge prioriteit voor 

de stadsvernieuwing de trek uit de steden afgeremd wordt; 
2. wonen, werken, winkelen en rekreatie zoveel mogelijk worden vervloch-

ten; 
3. nieuwe woon- en werkgebieden afgestemd worden op openbaar vervoer; 
4. voortdurend rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals: 

een grotere deelname van vrouwen aan het arbeidsproces, een verande-
rende bevolkingsopbouw en meer vrije tijd; 

5. natuur en landschap ontzien worden. 

Deze doelstellingen dienen door een aantal maatregelen te worden nage-
streefd: 

1. Een vernieuwende aanpak van de stadsvernieuwing is eerste prioriteit. 
Dat hcudt in dat financiën, arbeidskracht, en wettelijke instrumenten 
binnen het geheel van het overheidsbeleid, bij voorrang worden ingezet 
voor de versterking van de woon- en verzorgingsfunktie van de oude 
buurten in de steden. 

2. Bouwlokaties binnen het stedelijk gebied moeten beter benut worden; 
bouwen in hoge dichtheden bevorderd, waarbij een (verkeers-) leefbare 
woonomgeving een eerste vereiste is. 

3. Voorzover de trek uit de grote steden niet volledig kan worden terugge-
drongen, vindt opvang plaats in groeikernen en groeisteden, bij voorkeur 
als daar reeds goed openbaar vervoer is. 

4. Binnen de woonomgeving komen gevarieerde rekreatie-voorzieningen. 
De aanleg van een fietspadennet rond de steden wordt bevorderd. 

5. Ook uit een oogpunt van ruimtelijk beleid is het van belang dat de werkge-
legenheid in de ekonomisch zwakkere regio's wordt versterkt o .a.  door 
een gericht spreidings- en stimuleringsbeleid. 

6. De leefbaarheid van kleine kernen wordt gewaarborgd, o.a. door het 
toestaan van sociale woningbouw voor de lokale behoefte, het realiseren 
van goede voorzieningen, verbetering van het streekvervoer en aanleg van 
fietsverbindingen. 

7. Een verdergaande ontwikkeling van het tweede-woningbezit wordt terug-
gedwongen door stopzetting van nieuwbouw, afschaffing van de renteaf-
trek, en invoering van een gemeentelijk vergunningenstelsel. De beschik-
bare ruimte kan beter gebruikt worden voor een groter aanbod van re-
kreatie-woningen t.b.v. de lagere inkomensgroepen; er komt prijsbeheer-
sing en be ere  rechtsbescherming voor de huur van vakantiehuisjes en 
caravans, d.q. standplaatsen. 

8. De grond komt geleidelijk in gemeenschapshanden door verruiming van 
de verwervingsmogelijkheden en een aktief aankoopbeleid, dat is gekop-
peld aan uitgifte in erfpacht en een landelijk financieringsstelsel. Daarin 
wordt voorrang gegeven aan stadsvernieuwingsgebieden. Speculatie 
wordt scherp bestreden. 19 



9. De wet ruimtelijke ordening wordt herzien om een slagvaardig beleid 
mogelijk te maken. Onteigeningsmogelijkheden worden vergroot en pro-
cedures verkort, met name het Kroonberoep. Snelle invoering van een 
Wet Stadsvernieuwing moet samenhangende instrumenten opleveren om 
de kwaliteit van woningen en woonomgeving te beschermen en verbete-
ren. 
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De overheid heeft tot taak op een zodanige wijze inhoud te geven aan het 
recht van een ieder om zich te verplaatsen, dat rekening wordt gehouden met 
de kwaliteit van de leefomgeving, zuinig ruimtegebruik en energiesparing. 
Daarbij staat de verkeersveiligheid en de bescherming van de kwetsbare 
groepen in het verkeer voorop. Openbaar vervoer en langzaam verkeer 
worden dan ook sterk bevorderd. Ook voor het goederenvervoer wordt een 
samenhangend beleid ontwikkeld dat mede op deze maatschappelijke uit-
gangspunten is gebaseerd. 
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Het gebruik van openbaar vervoer wordt bevorderd doordat het in prijs, 
reistijd en komfort een reëel alternatief gaat bieden voor de auto: 
a. het tarievenbeleid bij het openbaar vervoer wordt afgestemd op uitbrei-

ding van het aantal passagiers; 
b. de reistijd van het openbaar vervoer wordt verkort door de aanleg van 

vrije banen en door voorrang op het overige verkeer; 
C. de aanleg van nieuwe autosnelwegen wordt sterk verminderd, het railnet 

uitgebreid; de trein wordt dichter bij de reizigers gebracht door opening 
van nieuwe stations; 

d. serviceverlening wordt verbeterd o.m.: de uitbreiding van het personeel; 
het openbaar vervoer wordt beter toegankelijk voor gehandicapten; 

e. ook kernen in minder bevolkte gebieden hebben recht pp  openbar ver-
voer; instelling van nieuwe lijnen en opvoering van frquenties bij het 
streekvervoer draagt daartoe bij, aangevuld met vormen van individueel 
openbaar vervoer; 

f. het individueel openbaar vervoer wordt sterk bevorderd, de taxi gepopu-
lariseerd door de ruimere beschikbaarheid en door nieuwe betaalbare 
vormen van gebruik (verhuur per zitplaats, lijn- en wijktaxi's). 

2 Verkeersveiligheid en langzaam verkeer 

Er komt een nationaal plan voor de verkeersveiligheid waarin de bescher-
ming van de kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen, bejaarden, voetgan- 
gers en fietsers) centraal staat: t 

a. bij voorrang aanpak van de ergste verkeersongevallen-concentraties, zo-
wel binnen als buiten de bebouwde kom; 

b. herindeling van het wegennet in de bebouwde gebieden, in verkeersaders 
en verblijfsgebieden; 

c. het autoverkeer in verblijfsgebieden wordt ondergeschikt gemaakt aan 
voetgangers en fietsers door verlaging van de maximumsnelheid en aan-
passing van het straatprofiel; 

d. deugdelijke scheiding van ongelijke verkeerssoorten op de verkeersaders. 

C NATUUK EN 

De landschappelijke en natuurlijke gevarieerdheid van ons land moet worden 
behouden en waar nodig hersteld. Om te voorkomen dat de gezondheid en 
welzijn van mens, dier en plant schade lijden, streven we met kracht naar het 
terugdringen van de verontreiniging van water, bodem en lucht en het ver-
minderen van de geluidshinder. Natuur- en milieubehoud en zuinigheid met 
energie en schaarse stoffen worden toetsingsgronden voor het ruimtelijk 
beleid. 
1. Het beleid voor de kwetsbare landelijke gebieden richt zich op een 

kleinschalige aanpak yan landschap s- en natuurbehoud; de ontwikkeling 
20 van een daarin passend boerenbedrijf wordt bevorderd. 
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2. a. Natuurgebieden en waardevolle landschappen worden beschermd 
(eventueel met bufferzônes), onderhouden en waar nodig hersteld. 

b. Er komt een tien-jarenaankoopplan voor veilig te stellen gebieden. 
C. Het Waddengebied, inklusief het Lauwersmeer, wordt beschermd 

natuurgebied. 
d. Inpoldering van de Markerwaard vindt niet plaats tenzij de noodzaak 

is aangetoond. 
e. De totale oppervlakte aan militaire oefenterreinen wordt verminderd; 

de militaire oefenterreinen in het Waddengebied worden opgeheven. 
3. De kapaciteitsgrens van Schiphol wordt vastgesteld binnen de grenzen 

die de Wet Geluidshinder stelt; er komt geen vijfde baan. Het binnen-
lands luchtverkeer en het aantal regionale vliegvelden wordt beperkt. 

4. Het zeehavenbeleid is gericht op geleidelijke ontwikkeling, met behoud 
van de eigen funktie in het nationale en internationale transport en de 
daarop gerichte industriële bedrijvigheid. Uit oogpunt van milieubelas-
ting en regionaal beleid dient spreiding van nieuwe zeehavenaktiviteiten 
te worden  nagestreefd. 

5. Het milieu van de Noordzee en dat van de kust (-wateren) wordt be-
schermd en waar nodig hersteld; aktiviteiten op en rond de Noordzee 
worden hierop afgestemd. 

6. Het ontgrondingsbeleid moet verdere aantasting van natuur en landschap 
voorkomen. De financiering van het landschapsherstel wordt uit een 
opslag op de prijs van de gewonnen grondstoffen verzekerd. 

7. De produktie van wegwerpartikelen wordt tegengegaan en hergebruik 
van afvalstoffen bevorderd uit het oogpunt van energie- en grondstoffen-
besparing en het voorkomen van afvalbergen. 

8. Bestaande en nieuw te treffen regelingen op milieugebied worden ge-
stroomlijnd in een miieukaderwet, die o.a. voorziet in milieu-effektrap-
portage, nQrmstelling en milieubeleidsplanning. 

9. Wetten op odembescherming en Milieugevaarlijke stoffen worden in-
gevoerd. Voor de uitvoeling van milieuwetten komen tijdig voldoende 
middelen beschikbaar, gekoppeld aan uitvoeringsschema's. Uitgangs-
punt is: de vervuiler betaalt. 

10. Ter vervanging van de huidige regeling komt er één wet op het vervoer 
van gevaarlijke stoffen.  

ii.  Op basis van de uit te brengen integraalstudie LPG zullen wettelijke 
maatregelen worden genomen ten aanzien van aanvoer, doorvoer 
(eventueel) via een pijpleiding), opslag en gebruik. 

IL_'LI)!NBLIJtt'iDilk[ei 
Het volkshuisvestingsbeleid is gericht op het voorzien in de woonbehoefte 
van iedereen van 18 jaar en ouder die zelfstandig wil wonen; op medezeggen-
schap van bewoners over hun woning en woonomgeving en op een 
rechtvaardige verdeling van woonruimte en lasten. 
Deze doelstellingen zijn niet in vier jaar te realiseren en daarom bij voorrang 
gericht op groepen die in de knel zitten. Daartoe wordt de bouwproduktie 
opgevoerd, en de verdeling van de bestaande woningvoorraad verbeterd. 

1. Bouwproduktie 
a. Aan de veel grotere woningbehoefte dan eerder werd verondersteld 

komen we allereerst tegemoet door aanzienlijke verhoging van het 
meerjarenprogramma voor nieuwbouw en woningverbetering; dit pro-
gramma is in de eerste plaats gericht op de laagstbetaalden en op de zgn. 
nieuwe woningnood onder één- en tweepersoonshuishoudens; aange-
zien middelen en/of arbeids- en bouwkapaciteit tekort schieten, wordt 
de dure nieuwbouw beperkt. 

b. De „nieuwe" ,nieuwe" woningnood, met name onder de jongeren, wordt vooral 
bestreden door: 

het bouwen van kleine woningen en van wooneenheden, die later kunnen 
worden samengevoegd; 
het zonodig verplichten van gemeenten om meer woonruimte voor alleen-
staanden te bouwen; waar mogelijk door verbouw en splitsing van be-
staande panden en woningen; 
het zonodig verplichten van woningkorporaties om zelfstandige woningen 
aan meer alleenstaanden te verhuren; 
c. Opdat bejaarden zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, worden 

voldoende geschikte woningen gebouwd of bestaande aangepast en 
voorziet men in een goede dienstverlening. 21 



d. De mogelijkheid tot eigen (ver-)bouwaktiviteiten wordt verruimd; door 
vereenvoudiging van de procedure voor het aanvragen van een bouw-
vergunning. 

e. Er komen meerjarenplannen voor nieuwbouw, verbetering en vervan-
ging op basis van volkshuisvestigingsplannen, die door de gemeentera-. 
den worden vastgesteld; daarnaast een periodieke inventarisatie naar 
omvang en kwaliteit van de woningvoorraad en de behoefte. 

f. De financiering van nieuwbouw, woningverbetering en verwerving 
wordt als één geheel door rijksoverheid veilig gesteld. De hoogte van de 
financiering van het meerjarige volkshuisvestingsplan wordt jaarlijks 
vastgesteld en tevens onderverdeeld in posten voor huur, koop, ver-
betering en verwerving. De financiering wordt onderling inwisselbaar. 

g. Beleggers worden verplicht zonodig een deel van hun middelen te 
bestemmen voor financiering van de volkshuisvesting. 

h. Openbare gebouwen worden beter toegankelijk gemaakt voor licha-
melijk gehandicapten. In de nieuwbouw en de bestaande woningvoor-
raad worden voldoende woningen geschikt gemaakt voor zelfstandige 
bewoning door lichamelijk gehandicapten. 

2. Stadsvernieuwing 

a. Het beleid ten aanzien van de woningvoorraad is gericht op behoud en 
herstel; onderhoud wordt daarom bevorderd. 

b. Verwaarlozing van onderhoud en noodzaak tot verbetering kunnen tot 
onteigening leiden. 

c. Waar afbraak niet te voorkomen is, vindt aansluitend vervangende nieuw-
bouw plaats. 

d. In de stadsvernieuwingsgebieden krijgt de verwerving van partikuliere 
huurwoningen door gemeenten voorrang. 

e. Bewoners en gemeenten krijgen een grotere invloed op de keuze tussen 
woningverbetering en nieuwbouw. Subsidieregelingen worden daarop af-
gestemd. 

f. Voorzover de financiële middelen tekort schieten wordt prioriteit gegeven 
aan het verhelpen van de slechtste situaties. 

g. In stadsvernieuwingsgebieden wordt het oprichten van buurtgebonden 
beheerscorporaties bevorderd. 

h. De subsidiëring van eigenaren/bewoners voor het verbeteren van hun 
woningen wordt aan het inkomen gekoppeld; er komen maatregelen om 
gesubsidieerde vermogenswinsten te voorkomen. 

i. Er komt een voorkeursrecht van gemeenten in stadsvernieuwingsgebie-
den, met onteigeningsmogelijkheid volgens een waarderingsstelsel. 

j. Onderzocht wordt of woonhuismonumenten na restauratie volgens de 
dynamische kostenprijsberekening kunnen worden geëxploiteerd en of 
deze panden ook in de sociale sektor kunnen worden verhuurd. 

k. Waardestijgingen van met subsidie verbeterde pahden komen niet ten 
goede aan de eigenaar. 

kl 

3. Huisvesting 

a. Er komt een Huisvestingswet, die regelt de verdeling van huur- en eigen 
woningen en reguleert de transakties. 

b. Vooruitlopend hierop wordt de Woonruimtewet landelijk voor alle wonin-
gen van kracht. In de wet worden lokale en regionale voorrangsregels 
vastgelegd voor het beleid met betrekking tot de volkshuisvesting, stads-
vernieuwing en planologie. 

C. Te beginnen met huurwoningen en een in te stellen sociale eigenwoning-
sektor gaan transakties lopen via (gemeentelijke) woningbanken op basis 
van een waarderingsstelsel. Geleidelijk worden alle woningen onder dit 
regime gebracht. 

d. Leegstandswetgeving voorkomt langdurige leegstand en maakt het vorde-
ren van woningen en andere gebouwen mogelijk. 

e. Zowel voor huurders als eigenaar-bewoners worden de woonlasten (de 
prijs voor het enkele gebruik van woonruimte) meer dan nu afhankelijk 
van het inkomen, en van de kwaliteit van de woning. 
Bij een gegeven kwaliteit moet een bewoner met een modaal inkomen de 
huur van een nieuwe woning kunnen opbrengen zonder individueel te 
worden gesubsidieerd. Door een verhoging van het huurwaardeforfait en 
beperking van de rente-aftrek op hypotheken van dure woningen worden 
woonlasten van eigenaren meer in overeenstemming gebracht met die van 
huurders. 

22 Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een stelsel 



van subsidies en heffingen om voor huurders en eigenaren de woonlasten 
meer af te stemmen op het inkomen en de kwaliteit van de woning en 
woningbezetting. 

f. De individuele huursubsidie wordt wettelijk geregeld. 

• iimi . î 

a. Door herverkaveling van het korporatiebezit over buurt- en wij kgebonden 
beheerskorporaties, én door demokratisering van de korporaties krijgen 
bewoners een grotere invloed op woning, woonomgeving en de wijk. Het 
toelaten van nieuwe woningbouwkorporaties wordt daarop afgestemd. 
Het Rijk steunt landelijke bewonersorganisaties. 

b. Huurwoningen behoren door niet-winstbeogende instellingen geëxploi-
teerd te worden. Het partikuliere huurwoningenbezit wordt geleidelijk 
teruggedrongen. Voorkeursrecht voor gemeenten, regulering van de prijs 
en subsidie moeten voorzetting van exploitatie in de huursektor mogelijk 
maken. 

C. Vooruitlopend op het bovenstaande wordt het verhuren van woningen aan 
regels gebonden. Bewoners en partikuliere huurwoningen krijgen zoveel 
mogelijk dezelfde rechten als die van korporatiewoningen. 

d. Verkoop van partikuliere huurwoningen aan partikulieren wordt zoveel 
mogelijk tegengegaan en aan regels gebonden. Gemeenten krijgen meer 
bevoegdheden, het splitsen van huurpanden in koopappartementen zono-
dig te verbieden. 

e. Er komt een sociale eigen-woningsektor in korporatieverband waarvan 
woonlasten en transakties blijvend worden gereguleerd. Geleidelijk wordt 
deze sektor ook met bestaande woningen uitgebreid. Door vermindering 
van risiko wordt het eigen woningbezit voor meer mensen toegankelijk 
gemaakt. 

f. De positie van de koper wordt wettelijk beschermd, o.a. door het invoeren 
van een bedenktijd. 

g. Verschillen in de positie van huurders en eigenaarbewoners worden onder 
meer beperkt door het opzetten en ondersteunen van nieuwe vormen van 
gemeenschappelijk beheer en eigendom. 

h. Gemeente- en korporatiewoningen worden niet verkocht behalve in de 
sociale eigen-woningsektor, en dan nog alleen wanneer het woonruimte-
verdelingsbeleid dat toelaat. 

L Het Rijk stelt gemeenten in staat om daarvoor geschikte panden tijdelijk  te 
laten bewonen; dit in afwachting van definitieve plannen. 
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Nu de grenzen van onze materiële welvaartsontwikkeling bereikt zijn, komt 
het er nog meer op aan ons bestaan op kwaliteit in te stellen. Dat vergt een 
kreatief kultuurbeleid, waarbij alle burgers vanuit hun woon-, leef- en werk-
situatie betrokken dienen te zijn. Kultuurbeleid kan immers geen zaak zijn 
van een kleine elite, maar gaat over de manier waarop wij met elkaar samen-
leven. De ongelijke verdeling van inkomen en arbeid, kennis en macht maakt 
dat velen niet meebeslissen over de kwaliteit van de samenleving. Daardoor 
wordt te weinig recht gedaan aan de diversiteit van kollektieve en individuele 
behoeften in een samenleving. Een samenleving, die door de groeiende 
betekenis van kulturele minderheden, aan pluriformiteit wint. Daardoor ra-
ken mensen tussen wal en schip. 
Een socialistisch kultuurbeleid dient er dan ook op gericht te zijn dat: 
- eenieder, ongeacht afkomst, levensovertuiging, sekse en kulturele achter- 

grond zich thuis kan voelen in de eigen leef-, woon-' en werkomgeving; 
- eenieder aktief deel kan nemen aan en zeggenschap kan hebben in de 

vormgeving van de eigen leefsituatie; 
- bestaande machtsstrukturen worden doorbroken door decentralisatie van 

beleid en dernokratisering van beheer; 
- maatschappelijke bewustwording wordt geaktiveerd opdat de deelneming 

aan de nieuwe vormen van zeggenschap wordt vergroot; 
- de verschillende voorzieningen op sociaal en kultureel terrein meer in 

samenhang worden gebracht (integratie) en beter worden afgestemd op die 
groepen en individuen, die zich het meest buitenspel voelen staan. 

r'. rnir' 
De kunst draagt in belangrijke mate bij tot de kwaliteit van onze samenleving. 
Daarom dient het autonome scheppingsproces van kunstenaars en zelfstan-
digheid van de kunst ruimte te krijgen. De kunst geeft met haar vormgeving en 
artistiek gehalte een geheel eigen reaktie op de maatschappelijke werkelijk-
heid. Dat uit zich vaak in signalen en protesten en in esthetische vormgeving, 
die bijdragen tot bewustwording en ontplooiing van ieders kreatieve vermo-
gens. 
Een aktief kunstbeleid dient gericht te zijn op: 
- de ontwikkeling van kritisch bewustzijn, kreativiteit en originaliteit; 
- het bewaren en benutten van kulturele verworvenheden, omdat ook een 

historisch (kunst-)bewustzijn van waarde is voor een kritisch beoordelen 
van de eigen samenleving; 

- deelneming van kunstenaars aan de vormgeving van de samenleving (ste-
denbouw, stadsvernieuwing, ruimtelijk beleid,  etc.)  en inschakeling van 
kunstenaars in onderwijsaktiviteiten; 

- bevordering van kunstbezoek en kunstbeoefening met name voor niet-tra-
ditioneel met kunst verbonden groepen; 

- opheffing van de sociale achterstandspositie van vele kunstenaars. 

Om het bovenstaande te kunnen bereiken stellen we de volgende maatregelen 
voor: 
1. Ter stimulering van het autonome scheppingsproces worden artistiek 

onderzoek en experimentele kanten van de verschillende kunstsektoren 
gestimuleerd. 

2. Kulturele objekten en manifestaties worden toegankelijker gemaakt. Voor 25 



de beeldende kunstuitingen betekent dit bijvoorbeeld verruiming van de 
edukatieve taken van de musea en de kunstuitleen. 

3. De betrokkenheid vanuit het publiek bij de kunstproduktie zal worden 
bevorderd door: 
a. kunstzinnige vorming en kreativiteitsontwikkeling in en buiten het 

reguliere onderwijs; 
b. de niet beroepsmatige kunstbeoefening. 

4. Aktiviteiten en kunstenaars die zich richten op maatschappelijke spannin-
gen (kulturele minderheden, oude buurten, nieuwe woningnood, recht op 
arbeid, emancipatie  etc.)  zoals vormingstheater, kritische filmers, be-
paalde muziekensembles krijgen extra financiële middelen. 

5. Kunstenaars aktief ingeschakeld te worden bij de zorg voor de gebouwde 
omgeving. Kennis van de bouwkunst wordt een vast onderdeel in het 
onderwijs. Kennis en inzicht van de ontwerpers (architect, stedebouw-
kundige, beeldend kunstenaar) dienen in dienst van de gebruikers van de 
gebouwde omgeving te worden gesteld. 

6. Het kunstaanbod trekt publieksgroepen aan die overdag beschikbaar zijn, 
d.m.v. pauzeconcerten, lunch- en matineevoorstellingen, straataktivitei-
ten. 

7. De kunstzinnige vorming biedt met kursussen, lessen, workshops en: 
dergelijke meer mogelijkheden aan volwassenen. 

8. Om te voorkomen dat het scheppen van kunst een noodlijdende bezigheid 
wordt, wordt naast een verbetering van de rechtspositie een ruimer op-
drachtenbeleid gevoerd, percentage-regelingen wettelijk vastgesteld en 
toekenningen van beurzen en stipendia bevorderd. 

J'JW__- JJIPJIW.4 

temidden

De moderne kommunikatiemiddelen bepalen in hoge mate het gezicht van 
onze samenleving en beïnvloeden ook, gezien de toenemende vrije tijd, de 
aktieve en passieve kultuurbeleving. 
Het mediabeleid moet daarom gericht zijn op: 
— het behoud van pluriformiteit en veelkleurigheid; 
— het voorkomen dat de media speelbal worden van kommerciële belangen 

en doelstellingen; 
— het tijdig onderkennen van de maatschappelijke gevolgen van technologi- 

sche veranderingen, zodat op basis daarvan een verantwoord beleid kan 
worden ontwikkeld; 

— uitbreiding, stimulering van omvang kwaliteit en originaliteit van de Ne- 

Daartoe staan we de volgende maatregelen voor: 
1. Het bedrijfsfonds voor de pers wordt geaktiveerd: de pers wordt daar 

gesteund waar verlies aan verscheidenheid dreigt; ruimte wordt geboden 
voor nieuwe initiatieven. 

2. De niet-kommerciële uitgangspunten waarop ons omroepbestel is geba-
seerd, blijven gehandhaafd; advertenties op radio en televisie zijn, mits 
streng gereglementeerd en strikt gescheiden van de progralma's 

' 

aan- 

. 

3. Er wordt een nieuw systeem van zendtijdverdeling ontworpen, waarbij 
naast het getal van de geregistreerde aanhang ook kwalitatieve normen, 
gericht op het behoud van de geprofileerde omroep, in aanmerking worden 

4. Het Nederlandstalig aandeel, met name Nederlandse kunstprodukties 
(film, theater, dans, muziek) in de programmastof wordt aanmerkelijk 
vergroot; de omroeporganisaties gaan een belangrijker rol spelen bij de 
aktivering van de Nederlandse kunstenaars. 

5. De regionale omroep, gefinancierd uit de omroepmiddelen, wordt tot het 
hele land uitgebreid; het aantal hoeft zich niet te beperken tot één per 

6. De konkurrentiepositie van de Nederlandse omroep ten opzichte van 
eventuele kominerciële satellietprogramma's, door derden voor Neder- « 
land vervaardigd, moet worden versterkt door een eigensoortig program-
ma-aanbod van de Nederlandse zendgemachtigden. 

7. De mogelijkheden tot programmatische samenwerking met niet-kommer-
ciële zendgemachtigden uit andere landen, al dan niet via satelliet, worden 
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ta, dient afgestemd te worden op maatschappelijke en individuele be- 
hoeften en mag de privacy niet aantasten.  

CAN W, 
 

Onderwijs en vorming moeten niet alleen gericht zijn op kennisverwerving en 
ontwikkeling van vaardigheden. Zij dienen ook gericht te zijn op de bevorde- 
ring van kunstzinnige vermogens, van inzicht in de maatschappelijke ver- 
houdingen en rolpatronen en op het vermogen aan de ontwikkeling van de 
samenleving deel te nemen en deze te veranderen. Het onderwijsbeleid 
besteedt met name aandacht aan het verbeteren van de maatschappelijke 
positie van groepen die kultureel en/of sociaal-ekonomisch zijn achterge- 
steld. 
Onderwijs is een gemeenschapsvoorziening, die in principe ten laste komt 
van de algemene middelen. Dit geldt in elk geval voor het onderwijs voor 
leerplichtigen en lage inkomensgroepen. Zolang de onderwijsuitgaven nog in 
belangrijke mate ten goede komen aan groepen met hoge inkomens, kunnen 
voor het onderwijs boven de leerplichtige leeftijd korrekties worden aange-
bracht, onder andere via eigen bijdragen in de onderwijskosten. In een vrij 
onderwijsbestel bepalen de betrokkenen zelfde richting van het onderwijs op 
grond van hun levensovertuiging en maatschappijvisie. De openbare school 
vormt als een school voor allen, ongeacht hun levens- en wereldbeschou-
wing, een wezenlijk onderdeel van dat bestel. 
1. Er komt een wettelijke regeling waardoor een demokratische samenstel-

ling van schoolbesturen in het bijzonder onderwijs wordt gegarandeerd. 
De medezeggenschap van ouders, personeel en oudere leerlingen bij 
openbaar en bijzonder onderwijs wordt bij wet geregeld. 

2. Er wordt een meerjarig arbeidsplaatsenplan opgesteld ter bestrijding van 
de werkloosheid in het onderwijs. Met de onderwijsvakorganisaties wordt 
overleg gevoerd over de omvang, prioriteiten en financiering van een 
dergelijk plan. 

3. Invoering van de wet op het basisonderwijs wordt met kracht bevorderd 
door een invoeringsplan dat maatregelen omvat voor vernieuwing van de 
opleidingen voor het basisonderwijs, de bijscholing, de begeleiding en de 
leerplanontwikkeling. 

4. Verschraling van onderwijsvoorzieningen in de kleine kernen wordt zo-
veel mogelijk tegengegaan. 

5. Het onderwijsstimuleringsbeleid wordt verdiept en uitgebreid naar het 
voortgezet onderwijs en naar de kategorie 4- tot 6-jarigen. De samenwer-
king met het welzijnswerk wordt versterkt. Gerichte maatregelen worden 
getroffen voor verbetering van het onderwijs voor zowel jongere als 
oudere anderstaligen. Het beleid wordt erop gericht de verschillende 
bevolkingsgroepen elkaars kultuur te leren verstaan. 

6. Elke basischool moet de leerlingen de mogelijkheid bieden één aangeslo-
ten periode per dag op school te blijven, hetzij door een continu-rooster, 
hetzij door overblijfmogelijkheden. De kosten daarvan worden deels be-
streden door een verhoging van het bedrag per leerling, deels uit een 
ouderbijdrage naar draagkracht. 

7. Er wordt een wet op de middenschool ingediend, gericht op de vervanging 
van de gescheiden onderbouw van het voortgezet onderwijs door één 
schooltype voor alle leerlingen van 12 tot 15 a 16 jaar. 

8. In aansluiting op de wet op de middenschool wordt een wijziging op de wet 
op het voortgezet onderwijs ingediend. Die is dan gericht op een verande-
ring van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs: voorbereidend 
hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden samengebracht 
in een vernieuwd stelsel van voortgezet onderwijs in de tweede fase. 

9. De invoering van deze veranderingen in het voortgezet onderwijs wordt 
voorbereid met een invoeringsplan dat maatregelen bevat voor de bij-
scholing, begeleiding, leerplanontwikkeling (waaronder pedagogisch-di-
daktische vernieuwing en verbreiding van het vormingsaanbod), ontwik-
kelingsprojecten, de verspreiding van ervaringen en de rechtspositionele 
konsekwenties. De onderwijsgevenden worden in staat gesteld zich gelei-
delijk op deze nie'we situatie voor te bereiden. 

10. In deze regeringsperiode worden voltijd-onderwijsvoorzieningen voor 
16- tot 18-jarigen als onderdeel van het middelbaar beroepsonderwijs 
integraal ingevoerd. Het leerlingenwezen zal worden vernieuwd en ver-
breed. 

11. Er wordt in de opleiding voor onderwijsgevenden speciale aandacht 
besteed aan de vakken- en beroepskeuzebegeleiding van meisjes in het 
onderwijs en aan het inzicht in het aspekt toldoorbreking. 27 



12. Iedereen krijgt de kans zich ook op latere leeftijd te vormen, te ontwik-
kelen en bij te scholen, met voorrang van hen die niet of slechts weinig in 
de gelegenheid zijn geweest een opleiding te volgen. 

13. Er komt een wettelijk kader voor alle voorzieningen ten behoeve van de 
vorming en opleiding van volwassenen, met uitzondering van het hoger 
onderwijs. Daarin wordt - naast d; landelijke koördinatie - vooral de 
samenhang en de onderlinge afstemthing van aktiviteiten op plaatselijk of 
regionaal niveau verzekerd. 

14. Tevens wordt een wettelijk kader geschapen waarbinnen het betaald 
edukatief verlof voor volwassenen, die al of niet betaalde arbeid ver-
richten, zich geleidelijk kan ontwikkelen. Ook de invoering van het 
betaalde edukatief verlof geschiedt met voorrang voor hen die slechts 
weinig opleiding genoten hebben. 

15. De oprichting van een open universiteit wordt bevorderd. Zonodig zal 
voorrang worden gegeven aan de ontwikkeling van de open school. 

16. Er komen kwaliteitseisen voor leermiddelen (waarbij met name het as-
pekt van de roldoorbreking van belang is). Er komt voorts een gekoördi-
neerde konsumentenvoorlichting voor leermiddelen, waarbij het onder-
wijs zelf betrokken is. 

17. Er wordt een ontwikkelingsplan van het hoger onderwijs bevorderd 
waarin: 
- hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs geïntegreerd 

worden; 
- de toelating tot het hoger onderwijs in geval van beperking plaatsvindt 

door middel van loting, waarbij diegenen voorrang krijgen die én de 
leeftijd van 25 jaar bereikt hebben én 4jaar 'praktijkervaring' (waaron-
der de Organisatie van een huishouding) hebben; 

- de noodzakelijke kostenbeheersing in het hoger onderwijs met name 
door verbeteringen in de organisatie en de methodiek van het onder-
wijs wordt gerealiseerd; 

- een landelijk beleid met zwaartepunten voor onderzoek en onderwijs 
zal worden gevoerd. 

18. Er wordt een studiefinancierings systeem ingevoerd voor alle boven 18-
jarigen en op alle universiteiten en beroepsonderwijsvoorzieningen. 
Dat systeem bevat: 
a. een basisbedrag voor iedereen, onafhankelijk van het ouderlijk inko-

men; 
b. een aanvulling hierop, afhankelijk van de hoogte van het ouderlijk 

inkomen; 
C. waar nodig een rentedragende lening, bij voorkeur bij de overheid; 

afbetaling vindt plaats onder andere in relatie tot later verdiend inko-
men. 

DIENSTVERI,ENING EN 

ITThD. 41 \TLT 

Maatschappelijke dienstverlening en sociaal-kulturele voorzieningen moeten 
beter worden afgestemd op de ergste noden en behoeften. Zij dienen de 
zelfhulp waar mogelijk te stimuleren. Ook moeten zij de mensen bewust 
maken van de maatschappelijke oorzaken van hun probleem. 
Het beleid dient er dan ook op gericht te zijn 
- de sociaal-kulturele voorzieningen beter toegankelijk te maken, vooral ook 

voor mensen die zich in een achterstandssituatie bevinden; 
- mensen gelijke kansen en meer keuzemogelijkheden te geven bij het ge-

bruik van deze voorzieningen; 
- door demokratisering van het beheer de mensen zelf in staat te stellen vorm 

en inhoud te geven aan deze voorzieningen. 

De sociaal-kulturele voorzieningen dienen beter op elkaar afgestemd te wor-
den en door een herverdeling van middelen primair ten goede te komen aan de 
mensen waarvoor zij zijn bedoeld. 
1. De medezeggenschap van gebruikers via de instelling van onder meer 
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derd. Daarnaast komt er een wettelijke regeling van de rechtspositie van 
de individuele gebruiker van welzijnsinstellingen. 

2. Welzijnsvoorzieningen dienen onder beheer te staan van met name de 
direkt belanghebbenden. Daartoe krijgen gebruikers en medewerkers - 
naast vertegenwoordigers die een breder gemeenschapsbelang verte-
genwoordigen - het wettelijk recht om deel uit te maken van de bestuur-
lijke organen, te beginnen bij instellingen welke onder meer met publieke 
middelen worden gefinancierd. 

3. Er komt openbaarheid bij organisaties en instellingen door middel van 
een deugdelijke periodieke verslaglegging. 

4. Het inschakelen van vrijwilligers wordt alleen dan gestimuleerd, wan-
neer dit niet ten koste gaat van arbeidsplaatsen voor beroepskrachten. 

5. Ook in deze sektor wordt een arbeidsplaatsenplan voor de komende vier 
jaar ontwikkeld. 

6. Het welzijnswerk wordt niet langer per werksoort, maar per buurt of 
dorp georganiseerd. Op basis van samenwerking tussen verschillende 
werkers (bijv. artsen, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers,  etc.).  

7. Binnen het arbeidsplaatsenplan wordt met name de eerste lijnzorg ver-
sterkt door meer huisartsen, wijkverpleegkundigen, bejaardenhelp(st) 
ers, gezinsverzorg(st)ers, opbouwwerk(st)ers, en sociale raadslieden aan 
te trekken. 

8. De aktiviteiten van scholen, gezondheidscentra, buurt- en klubhuizen 
worden beter op elkaar afgestemd. 

9. De deelneming van aktiviteiten buitenshuis wordt gestimuleerd door 
gemeenschapsvoorzieningen zoals eet- en ontmoetingsruimten, kinder-
dagverblijven.  etc.  

10. De kinderbescherming wordt uit de justitiële sfeer gehaald en opgenomen 
in het jeugdwelzijnsbeleid. De Bond van Minderjarigen wordt als vak-
bond erkend en krijgt toegang tot de instellingen ter behartiging van zowel 
individuele als groepsbelangen; zorgvuldige hulpverlening aan minderja-
rigen wordt niet langer strafbaar gesteld. 

11. Gehandicapte kinderen worden zoveel mogelijk in staat gesteld het ge-
wone onderwijs te volgen. 

12. Bejaarden worden in staat gesteld zo lang mogelijk thuis te blijven wo-
nen. Daarop worden voorzieningen en begeleiding ingesteld. 

13. Paren worden niet gescheiden wanneer één van de partners in een ver-
pleeginrichting wordt opgenomen. 

14. Een-  Kaderwet bevordert dat planning, beheer en financiering van de 
lokale voorzieningen onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, 
die van regionale voorzieningen onder de provinciale staten, en die 
voorzieningen met een landelijk belang onder de verantwoordelijkheid 
van de centrale overheid komen. Er komt een eenduidige en samenhan-
gende financiering van de welzijnszorg. 

I L.PT IIII11ItJ] *1 I D I DII C  
Dankzij de toenemende betekenis van kulturele minderheden wint onze 
samenleving aan pluriformiteit. Het minderhedenbeleid dient te garanderen 
dat (leden van) minderheden én als groep én als individu kunnen deelnemen 
aan, en zich emanciperen in onze samenleving, in verbondenheid met de 
eigen kultuur. Daarom dient het beleid gericht te zijn op integratie met 
behoud van eigen identiteit. Op die manier behoudt elke burger, ongeacht 
afkomst en kulturele achtergrond, de keuzevrijheid om op eigen wijze zijn 
plaats in de Nederlandse samenleving te bepalen en zich daarin thuis te 
voelen. 
1. Bij de toelating van vreemdelingen wordt voorrang gegeven aan diegenen, 

die wegens hun geloof, levensbeschouwing, politieke, overtuiging, ras of 
sexuele gerichtheid worden vervolgd. 

2. Systematisch wordt geïnventariseerd waar, in wetten en regels, en de 
uitvoering daarvan, verschil wordt gemaakt tussen Nederlanders en hier 
verblijvende niet-Nederlanders. Op grond van die inventarisatie wordt 
een plan gemaakt om die verschillen te verkleinen. 

3. De ontplooiingskansen voor de tweede generatie vreemdelingen in Ne-
derland worden bevorderd door: 
a. het meer interkultureel richten van het onderwijs om bij Nederlandse 

kinderen begrip te kweken voor hun leeftijdgenoten van minderheden 
en omgekeerd; dat onderwijs is voor beide groepen toegankelijk; 

b. bij de opleiding van de onderwijskrachten en sociaal-kulturele werkers 
wordt aandacht geschonken aan kulturele minderheden en aan de ma- 
nier om met hen te werken. 29 



4. Er wordt een huisvestingsbeleid voor minderheden gevoerd op basis van 
gebundelde deconcentratie. 

5. Kulturele minderheden worden door de overheid in hun eigen taal voorge-
licht over hun rechten en plichten. 

6. Personen uit etnische minderheden gaan meer funkties bekleden bij het 
Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de politie, de arbeidsbureaus 
en andere overheidsinstanties. 

7. Mede met het oog op een goed arbeidsmarktbeleid wordt er streng opge-
treden tegen werkgevers van illegalen. Zij krijgen zodanige boetes, dat het 
financiële voordeel van illegale tewerkstelling teniet wordt gedaan. 

ar 
De opheffing van ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen 
vormt onderdeel van het gehele Partij va,,n deArbeid-program. Een aantal 
speciale maatregelen van kultuurbeleid 9 echter ook nodig: 
1. Er komt een samenhangend net van voorzieningen per buurt of wijk dat 

het mannen en vrouwen mogelijk maakt betaalde arbeid met huishoudelij-
ke arbeid te kombineren. 

2. De rijksbijdrage voor plaatselijke emancipatie-aktiviteiten wordt gehand-
haafd zolang het welzijnsbeleid nog onvoldoende gericht is op de emanci-
patie van de vrouw. 

3. Provinciale emancipatie-bureaus worden omgevormd tot organisaties van 
gebruiksters. 

4. Emancipatie-aktiviteiten van landelijk belang worden gesubsidieerd. 
5. Advisering over subsidies vindt plaats door de op te richten Nationale 

Commissie Emancipatie-ontwikkeling, samengesteld uit emancipatiedes-
kundigen. 

6. De overheid bevordert dat docenten, welzijnswerkers, artsen en psycho-
therapeuten inzicht krijgen in de specifieke problemen op het terrein van 
de man/vrouw-verhouding, door dit kennisgebied als verplicht vak in te 
voeren in de opleidingen voor deze beroepen. 

It'Ls) I JIti --DV I C 
De volksgezondheid, als onderdeel van een algemeen beleid van maatschap- 
pelijke dienstverlening en sociaal-kulturele voorzieningen, dient primair ge- 
richt te zijn op: 
— het voorkomen van ziekten; 
— versterking van de dienstverlening dicht bij huis; 
— het wegnemen van financiële barrières bij de toegankelijkheid; 
— het bevorderen van kleinschalige voorzieningen; 
— erkenning en
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7. De overheid stelt arbeidsomstandighedendiensten in. De medewerkers 
van bedrijfsgeneeskundige en veiligheidsdiensten zullen, daardoor niet 
langer afhankelijk zijn van de werkgevers. 

8. Om de inbreuk op het gewone leefpatroon van de psychiatrische patiën-
ten door de hulpverlening zo min mogelijk te doen zijn, wordt ambulante 
hulp, dagbehandeling en nachtbehandeling gestimuleerd. 

9. Geneesmiddelen worden centraal ingekocht door de overheid en gedis- 

10. Er • een 
 vormen van,alternatieve geneeswijzen. 
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opgeheven. Dezelfde regels en waarborgen gelden als voor iedere medi-
sche ingreep. De vrijheid van beslissing door de vrouw wordt gewaar-
borgd. De kosten van abortus en sterilisatie worden opgenomen in het 

12. Euthanasie op verzoek van ongeneeslijke patiënten is niet langer straf-
baar; de voorwaarden waaronder dit verzoek kenbaar wordt gemaakt, 
worden nader bij wet geregeld. 

13. De psychiatrische inrichtingen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in 
de samenleving door spreiding en bouw van kleinschalige voorzieningen. 

14. Uitbreiding van het aantal verpleegkundigen dat belast is met de direkte 

He Lm 

De sport is op dit moment een belangrijke welzijnsvoorziening. Vier miljoen 
Nederlanders zijn op enigerlei wijze in de sport georganiseerd. In de amateur-
sport helpt vrijwillig kader jonge mensen deel te nemen aan het sportief 
gebeuren en zich samen met anderen te ontwikkelen. Een aktief sportbeleid 
dient gericht te zijn op: 
- het bevorderen van de sportieve rekreatie; 
- ondersteuning en versterking van technische, maatschappelijke en medi-

sche begeleiding; 
demokratisering van de sportorganisaties; 

- erkenning van de maatschappelijke betekenis van de topsport. 

Om dit alles te bereiken dienen een aantal maatregelen genomen te worden: 
1. Binnen het sportbeleid wordt in samenwerking met de georganiseerde 

sport voorrang gegeven aan de sportieve rekreatie. 
2. Er komt een arbeidsplaatsenplan voor de sport, gericht op het aantrekken 

van professionele deskundigen op het gebied van technische, maatschap-
pelijke, administratie-organisatorische en medische begeleiding. 

3. De rechtspositie van funktionarissen die belast zijn met de ontwikkeling 
en de begeleiding van de rekreatieve, wedstrijd- en topsport wordt verbe-
terd. Er komt een C,A.O. voor alle werknemers in de sport, waarin onder 
andere de vrije keuze van de werkgever en de maatschappelijke gevolgen 
van het beoefenen van topsport aan regels worden gehouden. 

4. Er komt een landelijk akkommodatieplan ten behoeve van het landelijk 
trainings- en wedstrijdwezen. 

5. Besteding van alle lotto- en totogelden wordt aan het parlement ter goed-
keuring voorgelegd. 
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De overheid heeft steeds meer moeite de maatschappelijke ontwikkelingen te 
volgen. Laat staan dat zij zonder meer bij machte zou zijn deze te sturen en 
meer in overeenstemming te brengen met de voorkeuren van de burgers. Om 
de overheid deze noodzakelijke taak toch op democratisch gekontroleerde 
wijze te laten vervullen, is het nodig dat: 
- de doorzichtigheid en de dienstbaarheid van de overheid wordt vergroot; 
- zoveel mogelijk overheidsbeslissingen in de direkte invloedssfeer van de 

burgers worden genomen; 
- de greep van de politieke organen op het overheidsapparaat en het tempo 

van de beleidsvorming wordt vergroot; 
- de rechtsbescherming en het recht op een gelijke behandeling wordt ver-

sterkt. 
Voor de verwerkelijking van deze doeleinden dietn de volgende program-
mapunten: 

1. Wetgeving en beleid 
a. Een optredend kabinet vertaalt het regeerakkoord in een gefaseerd be-

leids- en wetgevingsplan voor vierjaar. De minister-president rapporteert 
elk kwartaal over de voortgang aan het parlement. 

b. De voorbereiding van de hoofdpunten van beleid wordt opgedragen aan 
ambtelijke projektgroepen die dwars door de departementale Organisatie 
en hiërarchieën heen onder direkte verantwoordelijkheid van de met de 
uitvoering van die punten belaste, koördinerend bewindslieden staan. 

C. De overbelasting van de rijksoverheid wordt bestreden door: 
1. met spoed over te gaan tot decentralisatie van bestuurs- en beleidsta- 

ken naar gemeenten en provincies; 
2. het overdragen van uitvoeringstaken aan beheersorganen, samenge-

steld uit medewerkers, gebruikers en door gekozen organen aan te 
wijzen vertegenwoordigers; 

3. een doelmatiger taakverdeling tussen departementen en een betere 
afstemming daarvan op de belangrijkste knelpunten van beleid. 

d. De voorbereiding van de wetgeving wordt ook versneld door: 
1. terugdringing van het aantal adviesorganen; 
2. de advisering te binden aan bepaalde problemen; 
3. af te zien van voorontwerpen van wet en beperking van wetsvoorberei- 

dende nota's; 
11  4. doublures bij de inspraak te voorkomen door deze zoveel mogelijk te 

laten plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van het parlement. 
e. De positie van het parlement wordt versterkt door: 

1. een aanzienlijke uitbreiding van de personele en materiële toerusting; 
2. de uitbreiding van mogelijkheden tot parlementair onderzoek, ook 

door minderheden; 
3. het recht om rechtstreeks advies in te winnen van adviesorganen en 

ambtelijke diensten; 
4. het recht ook zonder toestemming van de minister ambtenaren te 

horen. 
L Bestaande wetten en uitvoeringsbepalingen die de mensen het meest 

rechtstreeks raken, worden doorgelicht op hun eigentijdse betekenis, hun 
effektiviteit, wenselijkheid van vereenvoudiging, inspraak- en beroeps- 
mogelijkheden. 33 



g. de parlementaire ombudsman wordt ingevoerd. De overbelasting van de 
Raad van State wordt tegengegaan door instelling van regionale instanties 
voor administratieve rechtspraak. 

h. De kontrole van de Algemene Rekenkamer op de besteding van over-
heidsgelden in bedrijven wordt versterkt. 

L Het aantal funkties bij de overheid, waarvoor een veiligheidsonderzoek 
wordt verricht, wordt drastisch beperkt. De normen voor afwijzing wor-
den scherper omschreven en tevoren gepubliceerd. Tegen afwijzing moet 
een bindend beroep mogelijk zijn. Taak Organisatie en werkwijze van en 
de kontrole op de inlichtingendiensten worden wettelijk geregeld. 

j. Er komt een wet op de computerprivacy, van toepassing zowel op de 
overheids- als op de particuliere sektor. Deze geeft de burgers het recht op 
inzage en zonodig korrektie van de gegevens en stelt regels inzake de 
beslissingsbevoegdheid over informatieverwerving en -verwerking, het 
gebruik van de verzamelde informatie en de kontrole daarop. 

2. Lagere overheden 

a. Decentralisatie van de rijkstaken dient gepaard te gaan met overdracht 
van middelen om ze ook te kunnen financieren. 

b. Nieuwe vormen van sluipende en openlijke centralisatie, waarvan de 
noodzaak niet valt aan te tonen, worden tegengegaan. 

c. Er wordt een eind gemaakt aan de vele tijdrovende en betuttelende dub-
belop procedures inzake toezicht en goedkeuring. 

d. In de behoefte aan een volwaardig regionaal bestuur wordt voorzien door 
vorming van 20 a 25 provincies nieuwe stijl, die geleidelijk worden inge-
voerd; ze krijgen plannende, koördinerende en sturende bevoegdheden op 
een breed terrein, 

e. Versterking van de provincies mag als regel niet ten koste gaan van het 
lokaal bestuur; de positie van de gemeente als de dichtst bij de burger 
staande overheid wordt versterkt; een systematische en streeksgewijze 
herindeling is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. 

f. Het rijk beperkt zich bij de wetgeving tot hoofdlijnen van beleid en basis 
voorwaarden om lagere overheden daarbinnen meer beslissings- en beste-
dingsvrijheid te geven voor een samenhangend beleid, toegesneden op de 
eigen situatie. 

g. De belemmeringen in de grondwet voor de verkiezingen van de burge-
meester en Raden en Staten het recht van aanbeveling. 

a. De opzet en de werkwijze van de politie worden veranderd, opdat tijd en 
aandacht kan worden besteed aan de opsporing van strafbare feiten en de 
dienstverlenende taak, zodanig dat het gevoeJvan veiligheid van de bur-
gers in de direkte leefomgeving versterkt wdrdt. 

b. De tweedeling in beheer tussen rijks- en gemeentepolitie wordt vervangen 
door één gedecentraliseerde politie. Het zwaartepunt van beheer en beleid 
ligt bij de gemeenten. Wanneer bovengemeentelijke politietaken onver-
mijdelijk zijn komen deze, onder demokratisch toezicht, bij een regionaal 
bestuursorgaan. Gespecialiseerde landelijke diensten worden tot een mi-
nimum beperkt en zoveel mogelijk ondergebracht bij gemeentelijke korp-
sen. 

C. Aangezien de burgemeester primair verantwoordelijk is voor de handha-
ving van de openbare orde en daarvoor verantwoording verschuldigd is 
aan de gemeenteraad, vindt politieoptreden in de justitiële sfeer - dat 
mogelijk gevolgen heeft voor de openbare orde - slechts plaats in overleg 
met het Openbaar Ministerie en de burgemeester. 

d. Er dienen goede klachtenprocedures te komen, die behalve op een betere 
rechtsbescherming van de burgers, ook zijn gericht op een beter funktio-
neren van de politie. 

4. Justitie 

a. Er 
' 
komt een wetgeving die maatschappelijke diskriminatie (b.v. op de 

1 arbeidsmarkt of bij huisvesting) op grond van ras, nationaliteit, levens-
overtuiging, geslacht, sexuele voorkeur en burgerlijke staat of anderszins, 

b. Er komt een onafhankelijk orgaan voor het onderzoeken van klachten 
over diskriminatie. 

C.-De overheid krijgt de  bevoegdheid  TT.  1fl I (!LSIS) I''1.i(4'IC 



d. Slachtoffers van delikten krijgen zowel voor, tijdens als na het proces 
extra aandacht. De experimenten om delinkwenten in staat te stellen 
zoveel mogelijk het veroorzaakte leed of de toegebrachte schade te her-
stellen worden uitgebreid. 

e. Vrijheidsstraffen worden slechts in uiterste noodzaak opgelegd. Gedeti-
neerden worden beter voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. 

f. Het werkklimaat van gevangenispersoneel wordt verbeterd door goede 
ruimtelijke voorzieningen. De opleidingsmogelijkheden worden verbe-
terd. 

g. De handel in hard-drugs wordt, als een ernstig misdrijf, bestreden door: 
1. een krachtig opsporings- en vervolgingsbeleid; 
2. het verstrekken van deze middelen van overheidswege aan verslaaf-

den, zodanig dat er kontrole is op kwaliteit en de handel wordt terugge-
drongen; 

3. het opzetten van maatschappelijke hulpverleningsorganisaties; 
4. het bieden van werk en huisvesting aan (ex)verslaafden. 

h. Nederland streeft naar herzieningen van de internationale verdragen met 
betrekking tot de soft-drugs. 

L Iedere burger heeft hetzelfde recht op rechtshulp, ongeacht inkomen. 
j. De zedelijkheidswetgeving als zodanig wordt afgeschaft (b .v. over porno- 

grafie); overtredingen en misdrijven horen onder een andere titel in het 
Wetboek van Strafrecht (zoals mishandeling). 

5. Vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid 

a. Bij de toelating van vreemdelingen wordt voorrang gegeven aan diegenen 
die wegens hun geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging, ras of 
sexuele voorkeur worden vervolgd. 

b. Naast uitgebreider opvang van vluchtelingen in Nederland wordt verder 
een effektief vluchtelingenbeleid gevoerd door: 
1. het beschikbaar stellen van meer middelen aan de Hoge Kommissaris 

voor de vluchtelingen en aan andere internationale hulporganisaties; 
2. het beschikbaar stellen van meer middelen voor strukturele hulpverle-

ning aan vluchtelingen in de Derde Wereldlanden. 
c Voorwaarde tot gezinshereniging blijft dat de hier legaal aanwezige vreem-

deling beschikt over werk en een passende huisvesting; kinderen van 
buitenlandse werknemers hebben, ook nadat ze meerderjarig zijn, recht 
op een verblijfsvergunning. 

d. De toelatingsprocedures worden verbeterd door: 
1. verkorting van de beslissingstermijnen; 
2. in vluchtelingen- en vreemdelingenzaken - met uitzondering van de 

kennelijk ongegronde gevallen - schorsende werking in geval van uit-
zetting te verlenen; 

3. de vrijheidsbeneming op grond van de Vreemdelingenwet onder kon-
trole van de rechter te brengen en de betrokkene te voorzien van de 
bijstand van een advokaat, en zonodig een tolk; 

4. de wet AROB onverkort van toepassing te verklaren op vreemdelin-
genzaken; 

5. de administratieve uitvoeringen van de vreemdelingenwet over te 
brengen van de politie naar de sekretarieën van de gemeenten; 

6. het aantal ambtenaren in vreemdelingenzaken bij justitie sterk uit te 
breiden en een aparte afdeling Vluchtelingen- en asielzaken op te 
zetten. 

e. Mede met het oog op een goed arbeidsmarktbeleid wordt er streng opge-
treden tegen werkgevers van illegalen. Zij krijgen zodanige boetes, dat het 
financiële voordeel van illegale tewerkstelling teniet wordt gedaan. 

f. Eenmaal tot de arbeidsmarkt toegelaten vreemdelingen krijgen dezelfde 
rechten als de Nederlandse werknemers. 

6. Emancipatie 
a. Bepalingen die het gelijkwaardig deelnemen van vrouwen en mannen aan 

het maatschappelijk leven belemmeren worden gewijzigd of geschrapt. 
b. Aan de wettelijke bevoordeling of benadeling van de ene leefvorm t.o.v. 

de andere wordt een einde gemaakt, 
c. Daar waar vrouwen bij de overheid getalsmatig onderbedeeld zijn, met 

name ook in de hogere funkties, zal in de selektieprocedures bij gebleken 
geschiktheid de voorkeur worden gegeven aan vrouwen boven mannen. 

d. Jaarlijks rapporteert elk ministerie over het effekt van zijn beleid op de 
positie van de vrouwen. 35 



e. Het voorlichtingsbeleid van de overheid wordt afgestemd op het doorbre- 
ken van ongelijke rolpatronen van man en vrouw. 

1. Er komt een open gevangenis voor vrouwen. 

Partikuliere bedrijven en overheidsdiensten worden vermaatschappelijkt en 
gedemokratiseerd, zodat 

- er betere garanties komen dat zij funktioneren binnen door de politieke 
organen vastgestelde doelstellingen; 

- intern de zeggenschap over de wijze van uitvoering van die doelstellingen 
eerlijker onder alle bedrijfsgenoten wordt verdeeld. 

De volgende programmapunten worden daartoe nagestreefd: 
1. De mogelijkheden voor vakbondswerk in het bedrijf worden wettelijk 

gegarandeerd. Werknemers die er aan deelnemen en/of klachten in het 
bedrijf naar voren brengen worden beschermd tegen represailles. 

2. De Zelfstandige positie van de personeelsvertegenwoordiging (onderne-
mingsraden, dienstkommissies,) tegenover de bedrijfsleiding, hun ver-
antwoordingsplicht t.o.v. het personeel en hun bevoegdheden worden 
versterkt. 

3. In bedrijven en diensten met minder dan 25 werknemers krijgen de perso-
neelsleden gezamenlijk zeggenschapsrechten die gelijkwaardig zijn aan 
die van de personeelsvertegenwoordiging boven deze grens. 

4. Dienstkommissies bij de overheid krijgen, rekening houdend met de poli-
tieke verantwoordelijkheid, gelijkwaardige mogelijkheden als onderne-
mingsraden in partikuliere ondernemingen. 

5. De versterking van de bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordi-
ging houdt o.a. in dat 
a. de ondernemingsraad in ondernemingen waar een Raad van Kommis- 

sarissen verplicht is, tenminste evenveel kommissarissen mag benoe-
men als de aandeelhouders. Deze zijn verplicht tot informatie van en 
kommunikatie met ondernemingsraad en vakbonden waarin zijzelf 
geen funktie (meer) mogen vervullen; 

b. de dienstkommissies medebeslissingsrecht krijgen in de niet-politieke 
beleidsonderdelen welke door de verantwoordelijke organen aan de 
dienstleiding zijn gedelegeerd. Adviezen van de dienstleiding aan de 
verantwoordelijke bestuurders omtrent het funktioneren van de dienst 
worden in overleg met de dienstenkommissies opgesteld. 

6. De overheid bevordert het totstandkomen van bedrijven met arbeiders-
zelfbestuur (produktie-koöperatie). Hun afhankelijkheid van het partiku-
here bankwezen wordt via de Postbank opgeheven. 

7. Grondrechten voor de individuele werknemer, zoals 
a. vrijheid van meningsuiting 
b. klachtenprocedures 
C. recht op werkoverleg 
d. scholing en vorming 
e. gelijke behandeling 
L aktief en passief kiesrecht voor de personeelsvertegenwoordiging 
g. werkstakingen worden wettelijk vastgelegd. De overheid bevordert de 

voorlichting over bestaan en betekenis van deze rechten (Postbus 51). 
8. De demokratisering en vermaatschappelijking van het leger worden 

voortgezet door o.m. 
a. de instelling van vrjgekozen onderdeelsraden 

. 
\ 

b. garanties voor de vrijheid van meningsuiting. 
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lingslandeii tegenover rijke landen en multinationale bedrijven; 
2. verbetering van de exportpositie van de ontwikkelingslanden door 

een gemakkelijker invoer van produkten uit ontwikkelingslanden; 
3. totstandkoming van een grondstoffenfonds ter verwezenlijking van 

stabiele grondstoffenprijzen, alsmede aanvullende exportgaranties; 
4. hervorming van het IMF en de wereldbank. Ontwikkelingslanden en 

Oosteuropese, landen krijgen een belangrijke invloed. In het krediet-
voorwaardenbeleid wordt meer rekening gehouden met vereisten van 
een verantwoord sociaal-ekonomisch ontwikkelingsbeleid; 

5. bevordering van industrialisatie in de ontwikkelingslanden via lokale 
ondernemingen; 

6. oprichting van een nieuwe handelsorganisatie, die UNCTAD en 
GATT zal vervangen; 

7. een wereldomvattend energiebeleid, gericht op: 
a. rechtvaardige verdeling van energie; 
b. energiebesparing; 
C. lange termijnafspraken tussen olie-producerende en olie-verbrui- 

kende landen; 
d. ontwikkeling van niet-uitputbare energiebronnen; 
e. terugdringen van de rol van kernenergie; 

8. aanvullende steun voor landen die een maatschappijhervormend be- 
leid voeren; 

9. uitbreiding van voedselproduktie in de ontwikkelingslanden; 
10. bescherming van het leefmilieu; 
11. samenwerking tussen Oost en West op het terrein van ontwikkelings- 

samenwerking. 

C. Voor ontwikkelingshulp blijft minimaal 1,5% van het nationale inkomen 
bestemd. Het streven blijft gericht op 2%. De hulp zal worden gezuiverd 
door haar geheel uit de begroting te financieren. 

d. Nederland steunt vooral die landen en bewegingen die: 
1. maatschappelijke hervormingen doorvoeren; 
2. de bevolking daarbij aktief betrekken; 
3. de positie van de armste groepen verbeteren; 
4. de bevrijding van de vrouw ondersteunen; 
5. de rechten van de mens respekteren en bevorderen. 
Concentratielanden worden op grond van bovengenoemde normen op- 
nieuw aangewezen. 

e. Een NIEO heeft konsekwenties voor de binnenlandse ekonomische poli-
tiek; aanpassing van onze nationale produktie en konsumptie, zuinig 
omspringen met energie en terugdringen van verspilling zijn onvermijde-
lijk. 

f, De Nederlandse industriepolitiek dient te worden afgestemd op een her-
strukturering van produktie-aktiviteiten en werkgelegenheidsverdeling 
ten behoeve van de Derde Wereldlanden. 

g. Partikuliere investeringen, voor zover ze in overeenstemming zijn met het 
streven naar een NIEO, worden gestimuleerd. - 

h. De Nederlandse Antillen worden volgens een nader overeen te komen 
tijdschema onafhankelijk. In overleg met de Antillen wordt de wijze 
bepaald waarop dit gaat gebeuren. 

D[SBN N 'i4PX-F 
a. In het kader van de V.N. wordt een Hoge Commissaris voor de rechten 

van de mens aangesteld. Nederland ijvert voor een versterking van de rol 
van de VN-kommissie voor de rechten van de mens. In geval van ernstige 
schendingen van de mensenrechten moet onderzoek ter plaatse worden 
ingesteld. Waarbij ook individuele klachten aan de orde kunnen komen. 
Nederland ondersteunt de rol van de non-gouvernementele organisaties 
op het terrein van de mensenrechten zoals Amnesty International. 

b. Mensenrechtenbeleid vormt een integraal onderdeel van de buitenlandse 
politiek. De keuze van de middelen waarmee schendingen der mensen-
rechten worden bestreden wordt gebaseerd op resoluties van de VN en 

40 mede bepaald door de te verwachten effektiviteit. 



c. In internationaal verband wordt verder gewerkt aan sankties tegenover die 
regimes die de mensenrechten schenden. In dit verband moeten ekonomi-
sche offers worden aanvaard. 

d. Nederland onthoudt zich van export-bevorderende maatregelen, zoals 
herverzekering van kredieten, naar landen waar de mensenrechten op 
grove en systematische wijze worden geschonden. 

e. Nederland stelt een verbod in op de uitvoer van olie naar en de invoer van 
kolen uit Zuid-Afrika, en ijvert voor een internationaal navolging van dit 
beleid. 

L In het kader van de Oost-West betrekkingen dient konsekwent aandacht te 
worden besteed aan de handhaving van de mensenrechten, bijvoorbeeld in 
het kader van de toetsing van de slotakkoorden van Helsinki. Daarbij dient 
voortzetting van de ontspanningspolitiek uitgangspunt te zijn, mede in het 
belang van de mensenrechten. 
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a. Op weg naar een wereldomvattend veiligheidstelsel binnen het kader van 
de Verenigde Naties wordt gestreefd naar het totstandkomen van een 
nieuw kollektief veiligheidssysteem in Europa, waaraan ook neutrale 
landen kunnen deelnemen. De vorming van een dergelijk stelsel moet de 
gewenste opheffing van de bestaande machtsblokken als NAVO en War-
schaupakt mogelijk maken, 

b. Ontspanningspolitiek is de enige weg, die kan leiden tot deze stabiele 
situatie van vrede en veiligheid. Ontspanning betekent: 
1. afzien van geweld; 

- 

2. wapenbeheersing en ontwapening door onderhandelingen en daarop 
gerichte eenzijdige stappen; 

3. vervlechting van samenwerking tussen Oost en West op ekonomisch, 
humanitair, sociaal en kultureel terrein. 

c. In het kader van de terugdringing van de rol van de kernbewapening 
worden alle nucleaire wapens, van welke aard dan ook, voorwerp van 
wapenbeheersing- en ontwapeningsbesprekingen. 

d. De verspreiding van kernwapens wordt tegengegaan. Daartoe zijn in ieder 
geval een internationalisering van gevoelige technologie en internationaal 
splijtstoffenbeheer in het kader van de Verenigde Naties nodig. 

e. Er komt in het kader van de slotakte van Helsinki een permanent overleg-
orgaan inzake ontspanning tussen Oost en West. Daarnaast neemt Ne-
derland het initiatief tot kontakten met gelijkgerichte landen om de blok-
vorming te doorbreken. 

f. Het NAVO-verdragsgebied wordt niet uitgebreid en er worden geen nieu-
we landen als lid toegelaten. 

g. Wapenbeheersing en ontwapening moeten door onderhandelingen en ver-
dragen verwezenlijkt worden. Ook eenzijdige stappen kunnen tot dit doel 
bijdragen. 

h. Initiatieven, gericht op wederzijdse ontwapening zijn: 
1. stimulering van de MBFR-besprekingen door voorstellen tot aanzien-

lijke wederzijdse en evenwichtige vermindering van zowel konventio-
nele als nucleaire wapens, en tot het instellen van plafonds voor een 
aantal troepen van NAVO en Warschaupakt in Centraal-Europa; 

2. ingaan op het aanbod van het Warschaupakt om tot een „No First  
Use"  verklaring te komen; 

3. een belangrijke uitdunning van de taktische kernwapens in Europa, als 
tussenstap naar een kernwapen-vrij Europa; 

4. strikte naleving van de SALT-II-bepalingen; 
5. streven naar totstandkoming van SALT-Ill,  waarbij ook kwalitatieve 

veranderingen in het bestaande potentieel worden uitgesloten; 
6. het niet stationeren in Europa van nieuwe middellange afstandssyste- 

men. 
i. Te bevorderen, door de NAVO te nemen stappen, zijn: 

1. een drastische vermindering van het bestand aan nucleaire wapens 
voor de korte afstand; 

2. het niet invoeren van nieuwe middellange afstands systemen in Europa; 
3. het tegengaan van introduktie van wapensystemen die de grenzen 

tussen konventionele en nucleaire doen vervangen: neutronenwapens 
en alle daarmee verwante typen kernwapens worden afgewezen; 

4. vervanging van de huidige strategie door een konkreet ingevulde de- 
fensieve strategie hetgeen o.a. betekent een meer defensief gerichte 
wapenopbouw op konventioneel gebied; 41 



5. voorstellen voor onderhandelingen voor alle nucleaire wapens, van 
welke aard dan ook. 

j. Om een beleid, als hiervoor aangegeven te bevorderen is Nederland een 
kritisch lid van de NAVO en neemt eenzijdig de volgende maatregelen: 
1. geen invoering van nucleaire wapensystemen of van wapens met zowel 

konventionele als nucleaire taken; 
2. geen stationering op Nederlands grondgebied van de door de NAVO 

aan Nederland toebedachte nieuwe middellange afstandssystemen 
(kruisraket en  Pershing II);  

3. afstoting van dein de Nederlandse strijdkrachten opgenomen nucleaire 
wapens voor de korte afstand; 

4. binnen twee jaar openen van overleg inzake het verminderen van door 
Nederland te verrichten nucleaire taken tot één, hooguit twee, hetgeen 
binnen vier jaar wordt uitgevoerd. 

k. Nederland gaat over tot: 
1. vermindering van de parate sterkte van de landmacht tot 14 bataljons, 

te realiseren voor 1985; 
2. vermindering van het defensiebudget, 

1. De eenzijdige stappen, die Nederland de komende vier jaar moet zetten, 
hebben een kernwapenvrij Nederland als einddoel en dienen een kernwa-
penvrij Europa naderbij te brengen. 

m. Iedere ontwikkeling in de richting van een Europese kernmacht wordt 
krachtig tegengegaan. Frankrijk dient zijn kernwapens in de ontwape-
ningsonderhandelingen in te brengen. 

n. Aktiviteiten voor studie, voorlichting en bewustwording inzake vrede en 
veiligheid worden uitgebreid. 

o. De omschakeling van de Nederlandse defensieindustrie, met daarin be-
grepen de militaire research, naar een industrie voor civiele doeleinden 
wordt met kracht bevorderd, 

P. Export van defensiemateriaal vindt niet plaats 
1. binnen internationale spanninggebieden; 
2. aan staten die de mensenrechten schenden. 

Ieder jaar wordt er een uitputtende lijst van staten vastgesteld, die aan deze 
eisen voldoen. 

kDLrT

met uitdrukkelijke instemming van het Nederlandse parlement en met 

_T 
a. Europese samenwerking mag er onder geen beding toe leiden, dat Europa 

een supermacht wordt, maar moet bijdragen tot doorbreking van de Oost-
West-tegenstelling en eerlijk delen tussen Noord en Zuid; 

b. Overdracht van bevoegdheden naar Europese organen geschiedt slechts 
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De door het partijbestuur ingestelde 
i_aanciële werkgroep heeft geprobeerd 
om de kosten van het 
verkiezingsprogramma zo goed mogelijk 
uit te rekenen. Ook heeft de werkgroep, 
in wisselwerking met de 
programkommissie een 
financieel-ekonomisch raamwerk 
geschetst voor het mede daarop 
afgestemde programma. 

1. Het ontwerpen van zo'n financieel 
kader is een hachelijke zaak. De 
werkgroep moest zich bij gebrek aan 
beter - baseren op meerjarenramingen 
vh.. de ontwikkeling van onze ekonomie, 
die stammen uit 1979. Nieuwe 
meerjarenramingen komen op z'n vroegst 
eind september beschikbaar, 
2. Financiële exercities tot vijf jaar 
vooruit zijn met zeer grote onzekerheden 
omgeven. Hoe zal het met de groei van 
de wereldhandel gaan? Als die tegenvalt 
heeft dat grote gevolgen voor de 
Nederlandse ekonomie: wij slijten immers 
meer dan de helft van onze industriële 
produktie aan het buitenland. 
3. In de ekonomie werken maatregelen 
op allerlei plaatsen door. De effekten van 
het ontwerp-verkiezingsprogramma  

(vooral op produktie en konsumptie, 
werkgelegenheid, investeringen en groei) 
zijn niet eenvoudig door te rekenen. En 
de daarbij gehanteerde veronderstellingen 
en uitkomsten zijn meestal omstreden. 
Gegeven die onzekerheden kan de 
financiële verantwoording nu nog slechts 
voorlopig zijn. Maar ze vormt wel een 
redelijke aanduiding van ekonomische 
problemen en de gemaakte keuzen. In 
oktober zal de financiële werkgroep dit 
stuk met medewerking van officiële 
instanties bijwerken, op basis van nieuwe 
cijfers. 
Tegelijk met de pre-adviezen van het PB 
op de amendementen zal de bijgestelde 
financiële verantwoording dit najaar aan 
de afdelingen worden gestuurd. 

W1-1_. iib # VA 19  
,,Voorwaarts" (1977) ging nog uit van een jaar-
lijkse groei van de ekonomie met 33/4%•  Die 
groei is nu vrijwel verdwenen. De geregistreerde 
werkloosheid - 225.000 - dreigt verder toe te 
nemen. Bovendien is er een grote ,,verborgen" 
werkloosheid. Tienduizenden mensen zijn ar-
beidsongeschikt verklaard omdat er toch geen 
werk voor ze is, vele duizenden vrouwen willen 
aan de slag maar kunnen dat met. Er komen 
bovendien veel jeugdigen van school die geen 
baan kunnen vinden. Daar staat tegenover dat 
sommige ondernemingen nauwelijks mensen 
kunnen krijgen. Er zijn enkele tienduizenden 45 
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vakatures. Konklusie: de arbeidsmarkt is ver-
stopt. Maar vooral: er komen onvoldoende 
nieuwe arbeidsplaatsen bij. 
Door de sterke groei van het aantal niet-aktieve 
inkomenstrekkers (werklozen, arbeidsonge-
schikten, ziekteverzuim) is het totaal van de so-
ciale uitkeringen sterk toegenomen. En daarmee 
ook de belasting- en permiedruk. Tevens leent 
de overheid meer. Desondanks is geldschepping 
(,,monetaire financiering") nodig om de eindjes 
in de overheidssektor aan elkaar te knopen. Als 
deze situatie voortduurt tast dat groei, werkge-
legenheid en koopkracht verder aan. 

Mede doordat de groei van het nationaal inko-
men bij de verwachtingen achterblijft, heeft de 
groei van gemeenschapsvoorzieningen en van 
inkomens in veel bedrijfstakken een te groot be-
slag op de winsten gelegd. Ondernemingen heb-
ben daardoor te weinig eigen geld voor nieuwe 
investeringen. Onze industrie moet modernise-
ren en investeren in nieuwe produkten, anders 
verliezen we teveel terrein op de wereldmarkt. 
We moeten deviezen verdienen om onze invoer 
en de ontwikkelingshulp te betalen. De beta-
lingsbalans vertoont momenteel echter een te-
kort, ondanks de export van aardgas. De drei-
gende energieschaarste dwingt tot selektieve 
ekonomische groei en omvangrijke investerin-
gen in energiebesparing. Het in de komende vier 
jaar te voeren ekonomische beleid vraagt daar-
om om ordening en sturing door de overheid. 

3. SELKTIEVE 
Gk 

De belangrijkse faktor die de „ruimte" bepaalt 
voor gemeenschapsvoorzieningen en voor 
koopkracht is de ekonomische groei. Sinds 1973 

bedraagemiddeld 1,5% per jaar. In 1980 
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van ons beleid, met name uitbreiding van de 
werkgelegenheid. Tegen die taakstelling van het 
program kan worden ingebracht dat groei het 
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honderdduizenden in het arbeidsproces is een 
groei van 2% eigeQlijk gering. Die groei moet 

van de 
 

ppeljke dienstverlening en niet 
tot een verhoging van  S -  konsumptie te leiden.  

Bovendien geldt als doelstelling dat het energie-
verbruik op de duur gestabiliseerd wordt. Om 
die reden dient  óók  geen hogere groeidoelstel-
ling dan 2% gehanteerd te worden. Dat alles 
vergt een krachtig en selektief investeringsbe-
leid. Het programma voorziet om te beginnen in 
omvangrijke uitbreiding van het woningbouw-
en stadsvernieuwingprogramma. Tevens wordt 
de energiebesparing op grote schaal aangemoe-
digd (financieel en door middel van voorschrif-
ten). De gerichte steun aan het bedrijfsleven 
(export, midden- en kleinbedrijf) wordt ver-
sterkt. Daarnaast is extra ruimte opgenomen 
voor investeringen ter uitbreiding en vervanging 
van het machinepark, en voor het terugdringen 
van milieuvervuiling en totstandbrengen van 
energiebesparing. Ook het nagestreefde werk-
gelegenheidsbeleid in andere sektoren levert 
groei op. 
Vandaar dat de werkgroep meent dat voor deze 
aktiviteit de noodzakelijke ruimte moet worden 
vrijgemaakt door een geleidelijke verlaging van 
het financieringstekort met 1% in 1985 (om ook 
de rentelast te beperken) en door een verhoging 
van de investeringsquote met 1% van het natio-
naal inkomen. Dat betekent niet dat de overheid 
moet afwachten of de bedrijfsinvesteringen 
daadwerkelijk zullen stijgen. Integendeel, tal 
van instrumenten moeten worden gehanteerd, 
met name: 
a. voorschriften om milieusanering en energie-
besparing daadwerkelijk af te dwingen; 
b. het weigeren of intrekken van subsidies als 
investeringsvoornemens niet in het selektieve 
groeibeleid passen; 
c. de arbeidsplaatsenovereenkomst; 
d. een verbeterde vermogensaanwasdeling; 
e. aktiviteiten van het overheidsbankwezen; 
f. verschuiving in de aanwending van investe-
ringspremies door een arbeidsplaatsentoeslag, 
in of buiten de WIR. 
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De eerste doelstelling van het ontwerp-program 

betreft de werkgelegenheid. Vermindering van 
de werkloosheid tot ongeveer 150.000 in 1985 

betekent bij 225.000 werklozen nu, de noodzaak 

75.000 arbeidsplaatsen te scheppen. Herinscha-
keling van ten onrechte arbeidsongeschikt ver- 
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50.000 gegadigden op de arbeidsmarkt (jonge-
ren, huisvrouwen). Wanneer rekening wordt ge- 

nering (VUT) valt te becijferen dat er tot 1985 
minstens 300.000 arbeidsplaatsen bij moeten 
komen. Volgens huidige meeijarenramingen van 
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Van de 60.000 die al zouden ontstaan bij ónge-
wijzigd beleid, plus van de 50.000 extra arbeids-
plaatsen die ontstaan bij de overheid en vierde 
sektor door uitvoering van het verkiezingspro-
gram, worden er 40.000 in deeltijd vervuld; dat 
geeft nog eens 40.000 mensen werk. Resultaat 
tot hier: 60.000 + 50.000 + 40.000 = 150.000. 
Tel daar bij op de berekende 40.000 arbeids-
plaatsen (hiervoor genoemd) als gevolg van het 
uitstralend effekt dat het verscherpende beleid 
in de overheids- en vierde sektor heeft op de 
marktsektor (vooral bouw). Dan betekent dit 
alles, dat 190,000 mensen in of via de publieke 
sektor werk vinden. Voor het bereiken van 

•':,marktsektor ruwweg 110.000 mensen aan de 
kunnen. Als we ervan uitgaan dat daarbij 
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Het is mogelijk, om via algemene arbeidstijd-
verkorting een deel van het werkgelegenheids-
probleem op te lossen. Over de omvang van het 
daarvoor noodzakelijke loonoffer en de kosten 

TABEL 1 Arbeidsplaatsenplan van de PvdA tot 1985 

In de publieke sektor bij ongewijzigd beleid + 60.000 
Meer arbeidsplaatsen in de publieke sektor + 50.000 

+ 110.000 
Daarvan 40.000 vervuld in deeltijd. Schept extra banen + 40.000 

Totaal aantal banen in de publieke sektor + 150.000 
Meer arbeidsplaatsen in de marktsektor via de publieke sektor + 40.000 
Meer arbeidsplaatsen in de marktsektor + 100.000 
Daar van 10.000 in deeltijd; schept extra + 10.000 

Totaal aantal nieuwe banen, eind 1985 + 300.000 



procent. Het positieve effekt op de werkgele-
genheid zou in 1985 rond de 100.000 kunnen 
bedragen. Als de bedrijfstijd wordt gehandhaafd 
of verlengd, zou dit aantal nog groter kunnen 
worden. Experimenten daarmee moeten dan 
ook worden gestart. 

De werkgroep gaat er vanuit, dat voorshands het 
delen van arbeid via wettelijk geregelde kreatie 
van deeltijdbanen een doeltreffend middel zal 
zijn om in de marktsektor meer mensen werk te 
geven. 
De onderhandelingsopstelling van de vakbewe-
ging is hierbij van groot belang, evenals bij ver-
korting van de werkweek, vijfploegendiensten 
en edukatief verlof. 

Het beslag vanuit de publieke sektor (overheid 
en sociale verzekeringen) op het nationaal in-
komen bij ongewijzigde voortzetting van het uit-
gavenbeleid blijkt uit tabel 2. Er zijn drie veron-
derstellingen ten aanzien van de gemiddelde 
groei van het nationaal inkomen gemaakt (0, 1 en 
2 procent per jaar). Tevens zijn drie veronder-
stellingen gemaakt ten aanzien van de gemiddel-
de koopkrachtontwikkeling (- 1, 0 en 1 procent 
per jaar). 
De tabel geeft globaal de groei van het beslag 
vanuit de publike sektor in procenten van het 
nationaal inkomen (per eind 1984). Stel dat de 
gemiddelde groei van het nationaal inkomen tot 
eind 1984 gemiddeld 1 procent per jaar is, en dat 
de koopkracht van werknemers de komende vier 
jaar gemiddeld niet stijgt. Uit de tabel blijkt dat 
het beslag vanuit de publieke sektor bij ongewij-
zigd beleid dan toch nog met 1,9 procent toe-
neemt (dat beslag is  nû  ongeveer 64 procent). 
Alleen als de ekonomische groei gemiddeld 2 
procent per jaar bedraagt en als de lonen inklu-
sief incidenteel gemiddeld op de nullijn of lager  

zitten, neemt het beslag vanuit de publieke sek-
tor niet toe. 
Dat komt doordat het uitgavenbeleid nog is ge-
baseerd op drie procent ekonomische groei. Wij 
gaan uit van slechts twee procent groei, waar-
aan het uitgavenbeleid moet worden aangepast. 
De tabel geeft de gemiddelde loonstijging of 
loondaling, inklusief , ,incidenteel". Het , ,inci-
denteel loon" is een verzamelbegrip. Daaronder 
valt loonsverhoging in verband met vuil en on-
aangenaam werk, funktieherwaardering, loons-
verbetering na promotie en door periodieken. 
Het zal veel inspanning kosten om te voorkomen 
dat het deels ongrijpbare incidenteel de komen-
de jaren gemiddeld meer dan 1 a 1,5 procent per 
jaar bedraagt. Stel dat dit lukt. Lang niet alle 
werknemers hebben incidenteel. HUn inkomen 
zal dan gemiddeld met 1 a 1,5 procent minder 
stijgen dan de bovenste regel van de tabel sugge-
reert. Anders gezegd: bij de variant met de ge-
middelde nullijn voor de lonen gaan werknemers 
zonder incidenteel er gemiddeld 1 a 1,5 procent 
in koopkracht op achteruit. 
Het kan geen kwaad er nog eens op te wijzen dat 
de tabel slechts de richting en de orde van 
grootte van de uitgavenontwikkeling bij onge-
wijzigd beleid aangeeft. Aan die cijfers mag geen 
absolute betekenis worden toegekend, want: 
1. ekonomische groei en ontwikkeling in 
1980-81 zijn nog onduidelijk; 
2. de tabel bestrijkt de periode 1980-84, en het 
programma loopt tot en met 1985; 
3. het aantal ekonomische niet-aktieven kan 
sneller stijgen dan we verwachten, en dat ver-
slechtert de uitgangssituatie; 
4. effekten van de door het huidige kabinet aan-
gekondigde bezuinigingen zijn nog niet ver-
werkt. 
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TABEL 2 Kumulatief beslag vanuit de publieke sektor, 1980-1984. 

Groei nationaal Reële loonstijging (inkt. incidenteel) per jaar 
inkomen per jaar - 1% 0 + 1% 

0% +2,5 +4,3 +6,1 
1% +0,1 +1,9 +3,7 
2% —2,3 —0,5 +1,3 
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In deze paragraaf worden de konkrete uitgaven-
verhogingen en -verlagingen die voortvloeien uit 
afzonderlijke wensen in het ontwerp-program-
ma, gekwantificeerd. Tabel 3 geeft een samen-
vattend overzicht. 
Met name voor de arbeidsvoorzieningsmaatre- 

gelen en de bedrijvensteun worden hier toerei-
kende bedragen blijvend opgenomen, op basis 
van de huidige uitgaven; de meerjarenraming 
voorziet daarin voldoende. 
We maken even apart melding van de pensioen-
voorzieningen die verwerkt zijn. Het probleem 
van het pensioenverlies bij verandering van baan 
moet op korte termijn worden opgelost. Voor-
uitlopend op verbeteringen daarin, moet de 
premieheffing al beginnen; dit om bij invoering 
van die verbeteringen al te grote inkomensef-
fekten te voorkomen. Voor beide soorten pen-
sioenmaatregelen zijn de volgende bedragen ge-
raamd: 

1983 1984 1985 
I!, 750 1000l  

TABEL 3 Beslag van de kollektieve sektor ten gevolge van het PvdA-verkiezingsprogramma 1981-1985 
(in miljoenen guldens; konstante guldens 1980) 

1982 1983 1984 1985 
I Programhoofdstuk _Zeggenschap en bestuur" (Overheid en burger) 

- kosten 85 120 185 220 
- bezuinigingen door efficiencyverhoging - —50 —100 —150 

Subtotaal 85 70 85 70  

II  Programhoofdstuk ,,kwaliteit door kultuur" (kultuur, kunst, media, 
onderwijs, volksgezondheid, sport, emancipatie) 585 770 825 1085 

Subtotaal 585 770 825 1085  

III  Program _Werken voor wonen" (ruimtelijke ordening, 
verkeer en vervoer, milieu, rekreatie) 225 450 575 750 

Subtotaal 225 450 575 750  

IV Program _Werken voor wonen" (Volkshuisvesting) 
- subsidies 70 145 475 1000 
- investeringen 665 1960 3245 4200 
- bezuinigingen huur/subsidiebeleid —25 —75 —150 —300 

Subtotaal 710 2030 3570 4900 

V Programhoofdstuk „Ontwapening en ontwikkeling- 
- ontwikkelingshulp 100 200 300 400 
- bezuiniging op defensie —300 —450 —800 —850 

Subtotaal —200 —250 —500 —450  

VI Programhoofdstuk , ,Kiezen voor werk" 845 1345 1125 1285 

Subtotaal 845 1345 1125 1285 

ALGEMEEN TOTAAL 2250 4415 5680 7640 
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Vanwege de geringe ruimte zijn voor veel pro-
grammapunten slechts in beperkte mate extra 
middelen vrijgemaakt. In de bereking van het 
arbeidsplaatseneffekt is daarmee overigens re-
kening gehouden. Tevens moet worden opge-
merkt dat voor de realisering van een aantal 
maatregelen wetgeving nodig is. Invoering ervan 
vergt tijd. Ten dele vallen de extra uitgaven die 
ermee gepaard gaan na 1985. 
Het zal duidelijk zijn dat elke uitgavenverhoging 
die niet wordt gedekt door bezuinigingen elders 
(,,nieuw voor oud") ten koste gaat van of de 
partikuliere inkomens of van de bedrijfsrende-
menten. Of zijn er nog andere oplossingen voor 
de financiële problemen? 
Die vraag is ook daarom zo belangrijk omdat niet 
alleen de werkloosheid, maar ook de woning-
nood bestreden moet worden. De belangrijkste 
meer-uitgave, die het program voorstelt is die 
voor de volkshuisvesting. Opvoering van de 
woningbouw tot 125.000 vergt een meer beste-
ding oplopend van ongeveer 710 miljoen in 1982 
tot bijna 9 miljard in 1985. Hoe dat te financie-
ren? 

k , 0 

7. 1. Inleveren boven modaal 

Door verkleining van inkomensverschillen is 
ruimte te vinden voor: 
- de koopkracht van lagere inkomenstrekkers 
en/of 
- beperking van de noodzakelijke bezuinigingen 
op gemeenschapsvoorzieningen, dan wel voor 
financiering van nieuw beleid in deze sfeer. 
Deze ruimte gaan we nu in kaart brengen. Ver-
onderstel, dat procentuele loonverhogingen 
worden afgetopt vanaf de modale werknemer: 
ieder procent prij skompenatie is dan ten hoogste 
f 330,—. De opbrengst van deze maatregelen is 
f 225 miljoen (bedrijven), resp. f 83 miljoen 
(overheid) voor ieder procent loonsverhoging. 
Als de prjskompensatie gemiddeld 6 procent 
bedraagt gedurende vier achtereenvolgende ja-
ren, levert zo'n aftoppingsoperatie over een hele 
kabinetsperiode in bedrijven f 5 miljard op, en 
in de overheidssektor f 2 miljard. Loontrekkers 
op  x modaal (f 66.000) gaan er alleen daardoor 
over 4 jaar gerekend 5 procent in koopkracht op 
achteruit, loontrekkers op 4 x modaal 
(f 132.000) leveren kumulatief 12 procent in. 

De werkelijke ruimte bij inkomensnivellering is 
echter kleiner dan hier is becijferd, doordat de 
schatkist aanzienlijk minder belasting ontvangt. 
Via gerichte fiskale maatregelen (hogere fiskale 
huurwaarden eigen woning, belasten van de kin-
derbijslag e.d.)  kan de nivellering worden ver-
sterkt. Het gezamenlijk effekt van al die nivelle-
ringsmaatregelen kan zeer fors worden. Een 
sterk herverdelend beleid vergroot evenwel de 
kans op aanvaarding van het noodzakelijke, 
stringente matigingsbeleid dat alle inkomens 
omvat. 

7.2 Aardgasopbrengsten 

Aanzienlijke opbrengsten (circa f 4 miljard) 
zitten in versnelde aanpassing van de exportprij-
zen van aardgas, herziening van de winstverde-
lingsafspraak met Shell en  Exxon  en een wat 
grotere gasexploitatie. Het is noodzakelijk deze 
extra inkomsten niet te gebruiken voor inko-
mens, maar voor investeringen van overheid en 
bedrijven in energiebesparing, modernisering en 
herstrukturering van de industrie, volkshuis-
vesting. 

7.3 Beleggingsvoorschriften 

Voorschriften om institutionele beleggingen 
(van pensioenfondsen, levensverzekerings-
maatschappijen e.d.) meer te sturen mogen niet 
strijdig zijn met bepalingen uit het EG-verdrag 
over vrij kapitaal-verkeer. Dit beperkt de arm-
slag. 
Het kan bij beleggingsvoorschriften niet gaan 
om geforceerde afstoting van bestaande beleg-
gingen. Ze moeten zich vooral richten op de 
aanwending van jaarlijks te beleggen gelden, ca. 
f 25 miljard. (Daarvan wordt gemiddeld nog 
geen miljard in het buitenland belegd). De beleg-
gingen hebben ongeveer de volgende samenstel-
ling: onroerend goed 6 procent van het totaal, 
hypotheken een kleine 20 procent, aandelen en 
(staats)obligaties circa 15 procent en onder-
handse leningen (vooral aan de overheid) bijna 
50 procent, en verder nog enkele kleinere pos-
ten. Wanneer meer middelen naar woningbouw, 
grondaankopen en (risiko-dragende) deelnemin-
gen in bedrijven gaan, moeten we ervoor waken 
dat dit niet ten koste gaat van ruimte voor de 
overheid, woningbouwcorporaties en instellin-
gen in de vierde sektor. Grootscheepse ver-
schuivingen zijn dan ook niet mogelijk. Via 
maatregelen om vrije sektor-bouw, tweede wo-
ningen, tweede hypotheken en bepaalde bui-
tenlandse beleggingen tegen te gaan, kan van de 
beleggingenstroom ongeveer f 2,5 miljard wor-
den verlegd ten behoeve van het totale volks-
huisvestingsprogramma. Daarnaast is beperking 



noodzakelijk om de in het studiefinancierings-
systeem nieuwe leningen te kunnen dekken. 

De Financiële Werkgroep heeft zich gebogen 
over de vraag of het financieringstekort wel om-
laag moet. De publieke sektor geeft momenteel 
f 18 miljard meer uit dan er binnenkomt (het 
financieringstekort is 6 procent van het nationaal 
inkomen). Om deze kloof te overbruggen leent 
de overheid veel op de kapitaalmarkt. Daardoor 
stijgen de staatsschuld en de rentelast. Boven-
dien lenen bedrijven en overheid veel kapitaal in 
het buitenland. Grootste probleem: als de over-
heid de kapitaalmarkt afstroopt blijft  er niet ge-
noeg over voor het bedrijfsleven, dat geld moet 
lenen voor de financiering van vervangings- en 
uitbreidingsinvesteringen, alsmede voor milieu-
en energiebesparende maatregelen. Ook voor de 
financiering van de woningbouw en voor be-
drijfssteun via het overheidsbankwezen is extra 
ruimte nodig. Daarom moet het financieringste-
kort ten minste 1 procent van het nationaal in-
komen naar beneden. Tevens moet de inves-
tinsquote omhoog ten bate van de in par. 3 
aangegeven soorten investeringen. 

Vervolgens heeft de Werkgroep zich bezig ge-
houden met de vraag of de overheid dan niet 
meer in het buitenland kan lenen, Nee. Onge-
veer een kwart van de staatsleningen wordt al 
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TABEL 4 Toetsing van de middelen en claims op het nationaal inkomen, 1985. 

Reële loonstijging 0 procent —1 procent 

Middelen 
Ruimte door geringer uitgavenbeslag bij ongewijzigd beleid +1.500 + 6.900 
Beleggingsvoorschriften +2.500 + 2.500 
Bestrijding zwart geld + 600 + 600 
Meeropbrengst aardgas (voor investeringen +4.000 + 4.000 
inverdien effekten volumebeleid +1.000 + 1.000 

subtotaal 

Claims 

+9.600 +15.000  

Uitgaven volgens afzonderlijke programmapunten - 7.640 - 7.640 
Vermindering financieringstekort - 3.000 - 3.000 
Pensioenmaatregelen - 1.000 - 1.000 
Noodzakelijke energie-, milieu-, vervangings en uitbreidingsinvesteringen - 3.000 - 3.000 

subtotaal —14.640 —14.640 

Te financieren 5.040 - 360 



Zoals uit tabel 4 blijkt, resteert bij de variant 
waarin de reële lonen inklusief incidenteel gelijk 
blijven nog een ernstig financieringsprobleem. 
In de variant, waarin 1% verdergaande matiging 
per jaar voor iedereen optreedt, wordt dit 
probleem opgelost -. zij het dat ook nog met de 
inkomenseffekten van de arbeidstijdverkorting 
rekening moet worden gehouden. De financiële 
werkgroep is tot de konklusie gekomen, dat — 

mede gelet op wat in het program is opgesteld 
over een verdere verkleining van inkomensver-
schillen — de financiering van het program moet 
worden verwezenlijkt door een extra bijdrage 
van de inkomens boven modaal. 
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jaar tot jaar en soms per drie maanden wisselend 
beleid van het ekonomische getij. De olieprijs-
stijgingen kunnen mee- en tegenvallen. De inter-
nationale politieke omstandigheden kunnen het 
beeld ten goede en ten kwade kleuren. 
Indien het beleid effekt heeft, zal na één of twee 
jaren de werkloosheid kunnen dalen en de toe-
neming van de sociale lasten verminderen. Het 
beleid zal dan bijgesteld kunnen en moeten wor-
den op grond van betere vooruitzichten dan 
thans bestaan. 
Een suksesvol beleid leidt tot vermindering van 
het aantal mensen dat een beroep op de sociale 
verzekeringen moet doen. Vooral aan het eind 
van de kabinetsperiode treden dan positieve 
,inverdieneffekten" op. 

Hiermede is in beperkte mate rekening gehou-
den voor 1984 en 1985. Voor het overige is deze 
extra ruimte mede nodig voor de financiering 
van dure onderdelen van het programma, die pas 
in 1986 veel geld gaan vergen (pensioen, studie-
financiering, middenschool, provincies-nieuwe-
stijl, e.d.). We moeten echter ook rekening hou-
den met nieuwe tegenslagen in de internationale 
ontwikkeling. Het ontwerp-program kiest voor 
een beleid, dat ook in die situatie een zo groot 
mogelijke waarborg biedt voor herstel van 
werkgelegenheid, behoud van sociale voorzie-
ningen en behoud van koopkracht voor de laag-
ste inkomens. In de politieke praktijk zullen we 
moeten streven naar meerjarige arbeidsover-
eenkomsten, waarin arbeidsvoorwaarden en 
winstbestemming, werkgelegenheid, pensioen-
rechten en arbeidsomstandigheden op een flexi-
bele wijze geregeld worden. 

FEL '1111) 1 Ii) (I1I 
rtsi i tii1i I 

1. Een definitieve makro-ekonomische schets 
en financiële doorrekening van het ontwerp-
programma kan pas het komend najaar worden 
gegeven. 
a. Dan heeft het kabinet nieuwe meerjarenra-
mingen gepubliceerd en is duidelijker welke 
nieuwe bezuinigingen worden voorgesteld. 
b. Dan zijn nieuwe prognoses van het Centraal 
Planbureau bekend voor de ekonomische ont-
wikkeling op middellange termijn. 
2. De groei van het nationaal inkomen zal in de 
periode 1982-1985 gemiddeld ten hoogste 2 pro-
cent per jaar bedragen. Dat is een procent min-
der dan de groeiveronderstelling waarop de 
rijksbegroting nu nog is gebaseerd. Dit alleen al 
maakt een scherpe afweging onontkoombaar  

tussen behoud van gemeenschapsvoorzieningen 
enerzijds en instandhouding van de koopkracht 
van de meeste partikuliere inkomens anderzijds. 
Reeds de hiervoor uitgevoerde verkenningen 
moeten tot de slotsom leiden, dat de partij een 
aantal fundamentele keuzen onder ogen moet 
zien: 
1. Werkloosheid en woningnood kunnen alleen 
doeltreffend bestreden worden met een beleid, 
dat grote financiële offers vergt en ingebed is in 
een duidelijk beleid van sturing en ordening. 
2. De claims in het ontwerp-programma zijn niet 
voor uitbreiding vatbaar. 
3. Per saldo zal een niet geringe daling van de 
koopkracht resteren voor een groot deel van de 
inkomenstrekkers. Werkgelegenheidsbeleid, de 
ordenings- en sturingsinstrumenten, die nodig 
zijn om de gewenste selektieve groei tot stand te 
brengen en het herverdelende inkomensbeleid 
vormen een onverbrekelijk geheel. 
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BIJLAGE 1 
OVERZICHT PROGRAMMAKOSTEN (MLN. GLDS. CONSTANTE GULDENS 1980) 
,,Kiezen voor werk" 

Inkomensbeleid 1982 1983 1984 1985 
- Pakketvergelijking ambtelijke arbeidsvoorwaarden pm pm pm pm 
- Verlaging aanvangssalarissen hogere funkties 

en korrekties in de pensioensfeer bij de overheid - 100 -250 -400 -500 
- Er komt een verruiming van de min.-ink.-garantie 

voor oudere zelfstandigen - 25 50 50 

Sociale zekerheid 
- Individualisering met aanpassing hoogte van uitkeringen pm pm pm pm 

Arbeidsverdeling en arbeidsmarkt 
- Overheid neemt voortouw bij  bevordering deeltijdarbeid 100 200 300 400 
- Versterking arbeidsbureaus 25 50 75 100 
- Uitbreidingsmogelijkheden voor om- en bijscholing 

en overige arbeidsvoorziemngsmaatregelen, waar- 
onder elementen uit het Plan van de Jeugdarbeid 300 325 350 375 

Energiebeleid 
- Programma energiebesparing 200 300 400 500 
- Zo•  spoedig mogelijk sluiting kerncentrales 300 660 300 300 
- Geen nieuwe kontrakten en geen uitbreiding kapaciteit UCN pm pm pm pm 

Midden- en kleinbedrijf 
- Voorlichting, onderzoek en onderwijs 
- Soepeler kredietverstrekking (rentesubsidies) 50 100 150 200 
- Verbetering kleinschaligheidstoeslag WIR 

Ordening en sturing 
- Produktie-koöperaties bevorderen 10 15 20 20 
- Minder WIR -500 -500 -500 -500 
- Steun export 200 200 200 200' 
- Individuele bedrijfssteun: verliesdeklaraties, rentesubsidies 250 200 150 100 
- Institutionele opzet sektorbeleid 10 20 30 40 

Subtotaal 845 1345 1125 1285 

,,Werken voor wonen" 

Ruimtelijk beleid 
- Rekreatieve voorzieningen 50 50 50 50 
- Aktieve grondwerving 100 400 400 400 
- Natte waterstaat + temporisering Oosterscheldewerken ' -75 -250 -325 -300 

Autoverkeer/openbaar vervoer 
- Investeringen openbaar vervoer 75 100 125 150 
- Autowegen -75 -150 -200 -250 

Verkeersveiligheid/langzaam verkeer 
- Diverse maatregelen 25 50 75 100 

Milieu 
- Diverse maatregelen 25 50 100 100 
- Uitvoering mulieuwetgeving 100 200 350 500 

Subtotaal ruimtelijk beleid 225 450 575 750 

Volkshuisvesting/stadsvernieuwing i) 

- Subsidies 70 145 475 1000 
- Investeringen 665 1960 3245 4200 
- Bezuinigingen huur/subsidiebeleid -25 -75 -150 -300 

N - 

' Subtotaal Volkhuisvesting 710 2030 3570 4900 



„Kwaliteit door kultuur” 

Kunst 1982 1983 1984 1985 
- Onderzoek/experimenten 
- Verruiming taken musea/kunstuitleen 
- Extra subsidies (vormingstheaters  etc.)  75 100 100 125 
- Meer kunstaanbod/kunstzinnige vorming 
- Meer beurzen/stipendia 

Media 
- Meer Nederlandstalige programma' s/kunstprodukties 50 50 50 50 
- Uitbouw regionale omroep 50 100 125 150 

100 150 175 200 

Onderwijs 
- Arbeidsplaatsenplan 50 100 150 200 
- Wet basisonderwijs - 5 5 10 
- Onderwijsvoorzieningen platteland 25 25 25 25 
- Onderwijsstimulering 20 25 25 50 
- Overblijfmogelijkheden 75 175 175 200 

Wet  o/d  middenschool/wijziging wet voortgezet onderwijs 
incl. invoeringsplan 25 50 75 100 

- Voltijd onderwijs 16-18-jarigen/leerlingwezen 50 75 100 125 
- Verhoging schoolgelden - 25 - 25 - 25 - 25 
- Bezuinigingen op het WO/HO -25 -50 -75 -100 
- Volwassenenedukatie 25 40 60 75 
- Studiefinanciering in samenhang met kinderbijslag pm pm pm pm 

Subtotaal onderwijs 220 420 515 660 

Sociaal-kulturele voorzieningen 
- Arbeidsplaatsenplan (m.n. le lijns-zorg) 50 75 100 125 
- Diverse maatregelen 50 75 125 200 

Minderheden 
- Diverse maatregelen 100 100 lOO 100 

Emancipatie 
- Diverse maatregelen (voorzieningennet ed.) 25 50 75 100 

225 300 400 525 

Volksgezondheid 
- Arbeidsomstandighedendiensten 15 25 35 50 

• - Abortus en sterilisatie in ziekenfondspakket 50 50 50 50 
- Uitbreiding verpleegkundigen 50 75 100 125 
- Vrije beroepen (honorarium) -100 -200 - 300 -400 
- Geneesmiddelen - 100 —200 -300 -300 

Sport 
- Diverse maatregelen 50 50 50 50 

Subtotaal volksgezondheid/sport -35 -200 -365 - 425 
Subtotaal kultuurbeleid 585 770 825 1085 

,,Zeggenschap en bestuur" (Overheid en burger) 

- Decentralisatie beleiden bestuur 25 50 100 125 
- Versterking positie parlement 10 15 20 25 

Ombudsman en Raad van State 10 10 15 15 
- Provincies-nieuwe-stijl - - pm pm 
- Maatregelen strafrecht 15 15 15 15 
- Rechtshulp 15 15 15 15 
- Vreemdelingen/vluchtelingen 10 15 20 25 

- Efficiency ambtelijke diensten -50 •- 100 - 150 

Subtotaal 85 70 85 70 
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„Ontwapening en ontwikkeling” 1982 1983 1984 1985 

- Hulp via begroting 100 200 300 400 
- Streven naar ontwikkelingshulp ter grootte 

van 2% NNI (t.f.)1) pm pm pm pm 
- Bezuiniging defensie - 300 - 450 -800 - 850 

Subtotaal -200 -250 -500 -450 

1) Te realiseren afhankelijk van meevallende groei 
c.q. extra aardgasbaten ten opzichte van de  Taming  

ALGEMEEN TOTAAL 2250 4415 5680 7640 

(S) a h['LI) P : tiJ Ft'ii IIC1 

1. Met betrekking tot de stadsvernieuwing is uitgegaan van 
een programma dat bestaat uit: 
a) een verhoging van het aantal verbeteringen van voor-
oorlogse woningwetwoningen met 5000 vanaf het- begin; 
b) verhoging van het aantal verbeteringen van na-oorlogse 
woningwetwoningen, elk jaar met 5000 oplopend tot 
20.000; 
c) idem van het aantal aan te kopen en te verbeteren parti-
kuliere huurwoningen oplopend tot 10.000, alsmede een 
verdubbeling van de exploitatiebijdrage; 
d) idem van andere stadsvernieuwingsposten (interim-sal-
do-regeling, sanering en rekonstruktie), met -10% per jaar; 
e) een verschuiving binnen de verbetering van partikuliere 
huurwoningen van kleine naar meer ingrijpende. 

2. Met betrekking tot de nieuwbouw is uitgegaan van: 
56 a) herstel van de volkshuisvestingsprijs; 

b) een verhoging van het aantal woningwetwoningen met 
10.000 in het eerstejaar oplopend tot 25.000 (t.o.v. 20.500 in 
de meerjarenraming); 
c) een verhoging van het aantal premie-A woningen met 
10.000; 
d) idem van het aantal eenheden voor 1 en 2-persoonshuis-
houdens (nieuw- en vernieuwbouw en splitsing) met 
10.000; 
e) een verhoging van de lokatiesubsidies; 
f) een vermindering van de vrije sektorbouw van 5000. 

Bij elkaar houdt dit in 1985 de realisering in van een nieuw-
bouwprogramma van 125.000 woningen (45.000 woning-
wet, 12.000 premiehuur, 20.000 premiekoop-A, 26.000 
premiekoop-B en 22.000 vrije sektor). Daarnaast is het 
aantal Van Dam-eenheden verhoogd. 

Er kunnen tijdelijke afwijkingen ontstaan (naar aantal en 
samenstelling) wanneer, zoals nu, het aantal koopwonin-
gen niet kan worden gerealiseerd. 
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DE  _DISKUSSIENO,TA I 

In de november-PK van 1979 kregen alle leden 
van de PvdA vier diskussienota's, over 
Ekonomie, Vrede & Veiligheid, 
Maatschappelijke Strategie en Emancipatie. Het 
ging er het Partijbestuur bij de aanbieding van 
die nota's niet om dat over de vragen in de 
nota's zou worden gestemd en beslist. Het was 
de opzet dat afdelingen informatie zouden 
uitwisselen, vragen zouden stellen, van 
gedachten zouden wisselen zonder de druk van 
besluitvorming. 

De vier nota's pasten daarmee in de eerste, me-
ningsvormende, ronde van het nieuwe werkplan 
die een voorbereiding vormde op de diskussie over 
het ontwerp-verkiezingsprogramma. Graag had 
het Partijbestuur bij het ontwerp-verkiezingspro-
gramma de volledige informatie gegeven over de 
bevindingen van de meningsvormende ronde. 
Door de omvang van het materiaal is dat jammer 
genoeg niet gelukt. 
Wel heeft de afdeling Massamedia van het Socio-
logisch Instituut van de Rijksuniversiteit van 
Groningen, die de resultaten verwerkt, ons de 
belangrijkste gegevens kunnen verstrekken. De 
voorzitters van de werkgroepen die de diskussie-
nota's hebben vervaardigd, geven in dit artikel 
een overzicht van deze gegevens en koppelen deze 
waar mogelijk aan onderdelen van het ontwerp-
verkiezingsprogramma, (Vrede & Veiligheid: 
Maarten van Traa; Maatschappelijke Strategie: 
Wim van Velzen; Emancipatie: Pijkel Schröder 
en Ekonomie: Stan Poppe) Het is de bedoeling dat 
op een later tijdstip dit jaar, maar wel zo tijdig dat 
de gegevens kunnen worden betrokken bij de 
tweede, besluitvormende, ronde over jhet ont-
werp-verkiezingsprogram, de volledige gegevens 
over de diskussieresultaten ter kennis worden ge-
bracht van de leden. Daarbij zal worden gevoegd 
een analyse van de resultaten, opgesteld door me- 

58 dewerkers van de afdeling Massamedia van het  

Sociologisch Instituut van de Rijksuniverstiteit in 
Groningen. 

02DIDIS 
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We kunnen stellen, dat vrede en veiligheid nog 
steeds als een van de belangrijkste program-
punten van de PvdA worden ervaren. Het hoog-
ste aantal afdelingen heeft namelijk de moeite 
genomen deel te nemen aan de verslaggeving 
over dit onderwerp. De nota van het PB beoogde 
verder de samenhang tussen de Oost-West en 
Noord-Zuid problematiek naar voren te brengen 
en duidelijk te maken dat vrede en veiligheid niet 
alleen een zaak is van de tegenstellingen tussen 
Oost en West, maar misschien nog wel meer 
vanwege de oneerlijke verhoudingen tussen 
Noord en Zuid. Afghanistan en Iran hebben ons 
trouwens duidelijk die koppeling tussen direkte 
Oost-West politiek en Derde Wereld-politiek 
laten zien. Daarom ook is in de diskussienota 
eerst het hoofdstuk ontwikkelingssamenwer-
king behandeld. 
Verrassend is, dat velen het geen probleem vin-
den er in koopkracht op achteruit te gaan, indien 
daarmee de Nieuwe Internationale Economi-
sche Orde (lees daarvoor een eerlijker wereld 
met rechtvaardiger inkomensverdeling tussen 
arm en rijk) iets nader komt. Dat wil zeggen: men 
ziet in, dat werkelijke socialistische ontwikke-
lingssamenwerking offers vraagt, die niet alleen 
kunnen worden afgewenteld op de hoogst be-
taalden in onze samenleving. Wij aanvaarden 
dus nog steeds een werkelijk inkomensoffer ten 
bate van ontwikkelingssamenwerking en 
vluchten daarbij niet weg in allerlei formules, die 
er in feite op neer komen, dat die keuze niet 
gemaakt wordt. Ook aanvaardt men een over-
plaatsen van arbeidsplaatsen hier naar de Derde 
Wereld, indien dat strookt met onze ontwikke-
lingssamenwerkingspolitiek. In een ekonomi- 



sche krisis hier willen we arbeidsplaatsen in de 
Derde Wereld scheppen ten koste van onze ei- 
gen werkgelegenheid. Dat betekent niet over- 
brenging van al het werk wat nog bij Philips in 
Nederland gebeurt naar lage lonenlanden. Dat 
immers kan moeilijk gezien worden als het 
scheppen van een beetje Nieuwe Internationale 
Economische orde. 
Voor de keuze gesteld leveren we in voor de 
Derde Wereld. De consequenties daarvan lijken 
mij afgewogen in de verschillende diskussies en 
dat is pure winst. In de Diskussienota had het 
moeilijke punt van de verbinding tussen Oost- 
West tegenstellingen en de Noord-Zuid kon- 
frontatie waarschijnlijk beter tot zijn recht 
moeten komen. Veel afdelingen hebben waar- 
schijnlijk ook niet de mogelijkheid gevonden om 
over alle vragen te praten uit tijdgebrek en mis-
schien ook uit onwennigheid over de nieuwe 
volgorde in de diskussienota. Binnen de partij 
stond vrede en veiligheid lange tijd synoniem 
voor de Oost-West verhouding. Dat beeld wilde 
het partijbestuur  doorbreken door ontwikke-
lingssamenwerking als eerste inhoudelijke punt 
op te voeren en daarna de koppeling aan te bren-
gen met de „klassieke" vrede en veiligheidsdis-
kussie. Het NAVO-lidmaatschap vormt nog 
steeds het belangrijkste punt in elke diskussie 
binnen de partij, maar ook wordt meer ingezien, 
dat die vraag een afgeleide is van het totale oor-
deel over de Oost-West verhouding en de rol, die 
Nederland, cq. de PvdA daarin spelen kan. 
Voorzover de resultaten nu beoordeeld kunnen 
worden hebben naast ethische motieven ook 
duidelijk de praktisch politieke invulling van het 
buitenlands politieke beleid een belangrijke rol 
gespeeld. De PvdA is geen principieel pacifisti-
sche partij maar meent wel dat er meer eenzijdi-
ge stappen door NAVO en Nederland gezet 
noeten worden om tot wapenbeheersing en 
ontwapening te komen. Daarbij spelen, denk ik, 
twee uitgangspunten mee: a. er moet nu werke-
lijk eens iets gebeuren, ook tegen het licht van de 
zich aldoor verslechterende situatie en b. juist 
door de eenzijdige stappen heeft Nederland het 
meeste invloed. We willen af van de kernwapens 
en wijzen daarom de Amerikaanse atoompara-
pluie af maar willen die niet inruilen voor een 
Europese kernmacht. Geen enkele afdeling 
kwam tot die conclusie. Een eigen politiek voor 
Europa om de Oost-West confrontatie te door-
breken is duidelijk de lijn, die een vrij grote steun 
binnen de partij vindt. De vraag naar het NAVO-
lidmaatschap zelf is nog niet op dit moment zo-
danig verwerkt, dat er een goed oordeel over te 
geven is. Wel is duidelijk, dat bij een aanzienlijke 
minderheid, die in principe voor uittreden uit de 
NAVO geporteerd is, een PvdA voor langere tijd 
in de oppositie (vanwege het NAVO standpunt) 

geen aanlokkelijk perspectief is. Een verder ge-
fundeerd oordeel is er nu nog niet over te geven. 
Maar dat de 
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MAATSCHAPPE- 
LIJKE STRATEGIE 
Ongeveer 80 afdelingen hebben een verslag in-
gestuurd van hun diskussie over maatschappe-
lijke strategie. De afdeling Massamedia van het 
Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit in 
Groningen is van mening dat dit een te geringe 
hoeveelheid materiaal heeft gegeven om op we-
tenschappelijk verantwoorde wijze konklusies 
te kunnen trekken. Wel heeft het instituut het 
materiaal zoveel mogelijk  voor het Partijbestuur 
gerubriceerd. Bestudering van het materiaal 
heeft geleerd dat er geen informatie in zit die 
rechtstreeks betrokken kan worden bij de in-
houdelijke diskussie over het ontwerp-verkie-
zingsprogramma. Gezien de gestelde vragen lag 
dat ook niet in de lijn der verwachtingen. 
De binnengekomen antwoorden geven overi-
gens wel veel belangrijke informatie die door het 
Partijbestuur betrokken kan en moet worden bij 
het beleid van het Partijbestuur en de diskussie 
binnen de partij over onder meer de interne par-
tijdemocratie. De Wiardi  Beckman  Stichting, 
het wetenschappelijk bureau van de partij,  en de 
Stichting Vorming (SVP), zullen het materiaal 
analyseren. De resultaten daarvan zullen de 
partij t.z.t. bereiken in de vorm van artikelen en 
voorstellen van het Partijbestuur. De diskussie 
over maatschappelijke strategie die in vele afde-
lingen gelukkig nog op gang is, zal daarmee kun- 
nen worden gevoed. 59 
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Met de diskussienota Emancipatie heeft het 
Partijbestuur de afdelingen materiaal willen ge-
ven om te diskussieren over de politieke konse-
kwenties van de emancipatie van de vrouw. De 
nota is door de geringe omvang en de korte 
voorbereidingstijd, beperkt. Het Partijbestuur 
heeft ervoor gekozen met name het delen van 
arbeid en inkomen tussen mannen en vrouwen te 
behandelen, een korte aanduiding te geven van 
de positie van de Rooie Vrouwen op wier loya-
liteit wel eens een al te sterk beroep wordt ge-
daan, en het vraagstuk van de rechten van vrou-
wen in ontwikkelingslanden en onze bemoeienis 
daarmee, aan te duiden. 
Met het door de PvdA erkende recht van vrou-
wen op betaalde arbeid hangt nauw samen het 
eerlijk delen van huishoudelijke arbeid en vrij-
willigerswerk. In het hoofdstuk Sociaal ekono-
misch beleid spreekt het partijbestuur de intentie 
uit , ,iedereen voldoende tijd te verschaffen om 
de verantwoordelijkheid te dragen voor ontbe-
taald werk in de huishouding, bij de opvoeding 
van de kinderen en voor vrijwilligersarbeid in de 
samenleving". Het Partijbestuur heeft echter 
voor het delen van die arbeid geen beleidsmaat-
regelen opgevoerd. Deels doordat de analyse die 
de vrouwenbeweging maakt van huishoudelijke 
arbeid en vrouwenarbeid niet tot de geestelijke 
bagage van de PvdA behoort, deels omdat het 
Partijbestuur geen beleidsmaatregelen voorhan-
den heeft om het delen van de arbeid thuis te 
stimuleren of af te dwingen. Ook de diskussië-
rende afdelingen die in overgrote meerderheid 
kiezen voor delen van alle soorten arbeid, heb-
ben geen konkrete beleidsmaatregelen aangege-
ven. Onderwijs en mentaliteitsverandering zijn 
hier het meest genoemd. 
Ten aanzien van de delen van betaalde arbeid zet 
het ontwerp-verkiezingsprogramma de deeltijd-
arbeid in, naast andere vormen van arbeidstijd-
verkorting (5-urige werkdag) door zeer veel af-
delingen genoemd. Het Partijbestuur realiseert 
zich dat dit nadelen heeft: deze vorm van ar-
beidstijdverkorting wordt vrijwel geheel door de 
werknemer betaald en de arbeidsmarkt van een-
voudige makkelijk overdraagbare banen die 
voornamelijk door vrouwen worden vervuld, 
blijft naast de gewone arbeidsmarkt in stand. 
Daartegenover staat het voordeel dat één ar-
beidsplaats twee mensen werk biedt en dat bij 
het vergroten van het aantal deeltijdbanen men-
sen meer keuze hebben tussen inkomen en Vrije 
tijd. 
Driekwart van de afdelingen heeft zich uitge-
sproken voor het principe van het individualise-
ren van inkomen, sociale zekerheid, belasting en  

pensioen. In het programma geeft het Partijbe-
stuur een aanzet voor het individualiseren van 
de sociale zekerheid. Het partijbestuur kiest 
voorshands niet voor individualiseren van in-
komens, om twee redenen. In de eerste plaats 
meent een deel van het Partijbestuur dat indivi-
dualisering van inkomens niet in alle opzichten 
strookt met de socialistische beginselen van so-
lidariteit. In de tweede plaats ziet het Partijbe-
stuur geen mogelijkheid de negatieve inkomen-
seffekten voor de laagstbetaalden voldoende op 
te vangen. 
Het programma voorziet in een onderzoek naar 
de mogelijkheid van het invoeren van de 5-urige 
werkdag. In tegenstelling tot de Rooie Vrouwen 
kiest het Partijbestuur echter voor verschillende 
vormen van arbeidstijdverkorting naast elkaar 
en niet voor het koncentreren op de arbeidstijd-
verkorting per dag, die naar de mening van de 
Rooie Vrouwen voorwaarde is om de dagelijks 
weerkerende huishoudelijke arbeid te kunnen 
delen en die het juist alleenstaanden mogelijk 
maakt betaalde en huishoudelijke arbeid op aan-
vaardbare wijze te kombineren. 
Ten aanzien van het invoeren van huishoudelij-
ke arbeid, kinderverzorging en eenvoudige 
technische vaardigheid als examenvak op scho-
len, waren de afdelingen verdeeld. Het Partijbe-
stuur heeft er dan ook van afgezien dat als punt 
op te nemen. De vraag of wij ons via ontwikke-
lingshulp moeten bemoeien met de positie van 
de vrouw in het hulpontvangende land, werd 
door een kleine meerderheid van de afdelingen 
positief beantwoord. Het partijbestuur onder-
schrijft die opvatting en heeft in het hoofdstuk 
Internationale Betrekkingen als een van de kri-
teria waaraan wij onze ontwikkelingshulp af-
meten, opgenomen: landen die de bevrijding van 
de vrouw steunen. 

MMal 
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nu bekend zijn, vallen een aantal hoofdlijnen 
duidelijk te bespeuren. Op een aantal hoofd-
punten, ook omdat de diskussies straks daarop 

nen naast 
' 
het ontwerp-verkiezingsprogram 

worden gezet. 
Bijzonder veel afdelingen vinden dat de over-
heid de konsumptie moet gaan beïnvloeden. 
Daarbij  wordtSLvooral gedacht aan E(beïnvloe- 
ding 
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stellen van het Centrale Ontwikkelingsplan. Op-
vallend is tevens de nadruk waarmee uit de afde-
lingsdiskussies de wenselijkheid naar voren is 
gekomen van een nationaal structuurplan. 
Daarbij worden twee punten opvallend veel ge-
noemd: arbeiderszelfbestuur en demokratise-
ring aan de ene kant, nationalisatie van banken, 
verzekeringen en pensioenfondsen aan de ande-
re kant. In het ontwerp-verkiezingsprogram is 
getracht een op korte termijn mogelijke aanzet te 
geven tot gewenste politiek-maatschappelijke 
sturing van het produktiestelsel. Voorop is ge-
steld de verplichting tot het door parlement en 
regering vaststellen van doelstellingen. Vervol-
gens worden nieuwe instrumenten aangegeven 
waarmee niet alleen de overheid, maar ook de 
werknemers de sociaal-economische ontwikke-
ling meer op deze doeleinden zouden kunnen 
richten. Zoals ook in vele afdelingen is gecon-
stateerd, is een selectief aanbod van produkten 
één van de belangrijkste middelen om de zo 
noodzakelijke wijziging van het consumptiebe-
leid te verkrijgen. Vandaar dat de paragraaf con-
sumptiebeleid in hetzelfde deel van het verkie-
zingsprogram is opgenomen als de overige stu-
ringsinstrumenten voor de ekonomie. De in de 
afdelingen nogal benadrukte eis tot socialisering 
van financiële instellingen en sommige onder-
nemingen komt slechts in beperkte mate in het 
ontwerp-program tot uitdrukking, omdat het 
Partijbestuur niet meer wil beloven dat in 4 jaar 
politiek en financieel haalbaar lijkt. 
Het onderdeel arbeid is een ander zeer belang-
rijk aspect van de afdelingsdiskussies geweest. 
Het Partijbestuur heeft wel het eerlijk delen van 
de arbeid, bij voorkeur via arbeidstijdverkorting 
(atv), vooropgesteld, maar geen wettelijk af-
dwingen van bijvoorbeeld de 7-uren dag voorge-
steld. We gaan er van uit dat hierover in CAO's 
n APO's moet worden beslist. Dat vloeit onder 

meer voort uit de overweging dat rekening moet 
worden gehouden met de mening en omstandig-
heden van de betrokken werknemers. Het Par-
tijbestuur erkent dat ook niet-werkenden belang 
hebben bij atv. Het is echter ook duidelijk dat atv 
bovendien niet geringe inkomensoffers vraagt. 
In de afdelingsdiskussies kwam heel sterk naar 
voren de voorwaarden dat ook hoger betaalden 
een (extra) offer brengen. In een behoorlijk 
aantal afdelingen werd achteruitgang voor de 
minimumlonen  óók  ten bate van (wettelijk voor-
geschreven) atv onaanvaardbaar geacht. Van-
daar dat het Partijbestuur voorstelt wegen te 
zoeken om atv mede te financieren door be-
drijfstlJdverlenging en om een aktief voorbeeld-
beleid inzake deeltijdarbeid bij de overheid te 
voeren. 
De tekst van het ontwerp-program geeft duide-
lijk aan, dat naar onze mening overheidsingrij- 

pen in de onderhandelingsvrijheid van de vak-
beweging alleen bij uitzondering en onder de 
strikte voorwaarde van samenwerking met an-
dere maatregelen kan geschieden. Omdat eerlijk 
delen van arbeid uiteraard inkomensoffers 
vraagt, laat ons ontwerp-program dan ook 
ruimte tot het vrijwillig afwegen van te brengen 
offers tegen de voordelen van arbeidstijdver-
korting,. Voor wat betreft de inkomensbeheer-
sing van (hoger betaalde) niet-werknemers kon-
digt het program vrijwel alle in de afdelingsver-
gaderingen gesuggereerde maatregelen aan. Al-
len ten aanzien van de mogelijkheid via de be-
lastingen ook het realiseren van een maximum-
inkomen af te dwingen zijn wij pessimistisch. 
Vandaar een wat voorzichtige formulering, 
Maar waar het kan, zal het inderdaad moeten 
gebeuren. 
Uit de rapportage over de afdelingsdiskussies 
blijkt duidelijk dat onder de diskussie-deelne-
mers een grote meerderheid zich heeft gekant 
tegen de gedachte aan ontkoppeling van uitke-
ringenen loonniveau. Ook het loslaten van de 
koopkracht garantie voor de modale werknemer 
werd slechts door een minderheid van de diskus-
siërende groepen aanvaard. De minste weer-
stand ondervond de gedachte aan bezuinigingen 
op bepaalde ministeries (vooral defensie). Gelet 
op het feit dat bij, deze vraag een groter aantal 
afdelingen 'geen antwoord geeft en of kritiek op 
de vraagstelling had, kan men veronderstellen 
dat sommigen zich voor een oneigenlijke keuze 
geplaatst voelen. 
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De Algemene Spaarbank voor Nederland is een spaarbank die 
gesneden is op de maat van uw principes. De ASN is voortgekomen 
uit de moderne arbeidersbeweging. En steekt dat gegeven niet 
onder stoelen of banken. 

Ook in de bedrijfsvoering verloochent de ASN haar afkomst niet. 
Daarom kunt u er ook zeker van zijn  dat de ASN geen beleggingen 
voor uw spaargeld kiest waar zij gezien haar maatschappelijke 
inzichten niet achter staat. 

De ASN belegt wel zoveel mogelijk in maatschappelijke en 
culturele instellingen en - niet te vergeten - in de woningbouw. 
Dat betekent dat de ASN u geen gouden bergen belooft als u daar 
gaat sparen. U krijgt  een eerlijke rentevergoeding. Niet meer, 
maar zeker niet minder. En... rente zonder bijsmaak. 

De ASN is in 1960 opgericht door het NVV en De Centrale. 
Dit geeft haar de verplichting om rekening te houden met de belangen 
van de groeperingen waarvoor de ASN is opgericht en waaruit zij is 
voortgekomen. 

De ASN: maatschappelijk progressief en principieel. Zo'n 
spaarbank zou gekozen moeten worden door iedereen die zich 
verwant voelt met de progressieve beweging in ons land. Door 
udus. 

Welnu, het minste wat u kunt doen is u te informeren over de 
ASN. Over de makkelijke manier van sparen (in nauwe 
samenwerking met de postgiro) en over de vele andere, 
aantrekkelijke spaarvormen. 

U komt er dan meteen achter dat de ASN met haar 55.000 
spaarders met een gezamenlijke  inleg van 200 miljoen gulden, niet 
de eerste de beste is. Daarom.. . vul de bon in deze advertentie in. 

Een progressieve daad. Een principiële stap. 

p 

geeft rente zonder bismk 

Bon sturen aan: Algemene Spaarbank voor Nederland, 
Antwoordnummer 1188, 
2500 YB Den Haag. 

U hoeft geen postzegel te plakken. U kunt ook bellen: 070-470181 
of ons bezoeken: Rij nstraat 28, Den Haag (vlakbij het Centraal 
Station) tussen 08.30 uur en 17.00 uur. 

Iedereen die voor 1 juli 1980 een spaarrekening opent met 
tenminste f50,- als eerste inleg krijgt  als welkomstgeschenk een 
spaarpremie van f7,50. 

- L.. 

- Naam en voorletter(s): 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

wenst nadere inlichtingen over:* 

U de ASN in het algemeen 
U de ASN-spaarrekening, gekoppeld aan de postrekening 
U wenst tevens een formulier om een postrekening te openen 
U het giraal sparen (sparen zonder boekje) 
U de Vroeg-Bij-rekening (een unieke regeling voor jeugdigen 

t/m 17 jaar) 
U het jeugdsparen De Zilvervloot (voor jeugdigen van 15 t/m 

20 jaar) 
U het termijnsparen (met opzegtermijn) 
U het depositosparen (met een vaste looptijd) 
U spaardeposito-bewijzen (met een vaste looptijd) 

* aankruisen wat u wenst. 

L. 

L  

918 
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