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Hierbij treft u het concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede-Kamerverkiezingen aan, 
zoals het partijbestuur dat heeft vastgesteld in zijn vergadering van 19 en 20 mei jongstleden. 
De afdelingsvergaderingen hebben tot 17 juni aanstaande de mogelijkheid hierop wijzigingen 
voor te stellen. 

Het programma is toch weer groter geworden dan de bedoeling was, maar aan de andere kant 
heeft het daardoor aan kwaliteit gewonnen. 
Zoals u zult merken bevat het een niet-amendeerbaar gedeelte en een amendeerbaar gedeelte. 
Wij raden u sterk aan uw eventuele amendementen te richten op hoofdpunten, omdat dan op 
het congres van 6 en 7juli aanstaande voldoende tijd beschikbaar is om over deze 
hoofdpunten met elkaar van gedachten te wisselen. Bovendien is de kans dat het 
con grespresisium dat soort amendementen doorlaat veel groter. 

Voorts treft u achterin een voorstel aan inzake de verkiezing van de landelijke lijsttrekker. 

Amendementen dienen uiterlijk maandag 19 juni aanstaande om 11.00 uur in het bezit van het 
partijbestuur te zijn (richten aan Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam). U kunt daarbij gebruik 
maken van de formulieren die achterin dit concept-verkiezingsprogramma zijn opgenomen. 
Alle amendementen die na 19 juni aanstaande, 11.00 uur binnenkomen kunnen niet in 
behandeling genomen worden. 

Wij wensen u veel wijsheid en enthousiasme bij de bespreking van dit 
concept-verkiezingsprogramma. 

Met vriendelijke groeten, 
namens het partijbestuur 

Alard Beck  
secretaris  
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Bij de aanvang van de komende kabinetsperiode 
wordt afscheid genomen van de jaren tachtig. De 
nieuwe regering zal op het economisch herstel van 
dit decennium kunnen voortbouwen. Zij ziet zich te-
gelijk geplaatst voor de oplossing van in die periode 
ontstane onevenwichtigheden, kwaliteitstekorten en 
onrechtvaardigheden. Daarnaast dienen zich nieuwe 
problemen en ontwikkelingen aan die in de jaren ne-
gentig een verschuiving van aandacht en beleid vra-
gen. 

Na een diepe inzinking in het begin van de jaren 
tachtig heeft de wereldeconomie zich hersteld. Mede 
als gevolg van de expansie in de Verenigde Staten is 
de wereldhandel zodanig gegroeid, dat de geïndus-
trialiseerde landen, inclusief de landen van de Euro-
pese Gemeenschap, een gestage toename van pro-
duktie, winsten, investeringen en werkgelegenheid 
hebben gekend. De armste mensen en armste landen 
hebben het minst geprofiteerd. Bestaande proble-
men zijn door de omvang van de schuldenlast ver-
zwaard. 
Nederland heeft, in het bijzonder dankzij langdurig 
volgehouden inkomensmatiging waaraan de vakbe-
weging een belangrijke bijdrage heeft geleverd, wel 
kunnen delen in de geboden kansen. 
Die groei van de wereldeconomie en de gematigde 
inkomensontwikkeling hebben een aantal economi-
sche doelstellingen dichterbij gebracht. Naar econo-
mische maatstaven is Nederland welvarender ge-
worden. Van inflatie is nauwelijks sprake, het finan-
cieringstekort is gedaald, de winsten en investerin-
gen zijn toegenomen, veel mensen hebben werk ge-
vonden. 
In de komende jaren wil de PvdA die sterke kanten 
van de economische ontwikkeling bevorderen. Het 
financieringstekort moet verder omlaag, in infra-
structuur en milieu zijn meer en andere investerin-
gen nodig, de basis voor duurzame groei en werkge-
legenheid moet verder worden versterkt. Maar gun-
stige economische vooruitzichten moeten ook beter 
worden benut om maatschappelijke problemen te lijf 
te gaan. 
Nederland is de afgelopen jaren economisch ver-
sterkt, maar de kwaliteit van ons milieu gaat achter-
uit, het aantal langdurig werklozen is niet gedaald, 
uitkeringsgerechtigden hebben van de welvaarts-
groei niets gemerkt, op nuttige gemeenschapsvoor-
zieningen is te veel bezuinigd, het onderwijs wordt 
niet aangepast aan de behoefte van meer mensen, 
ook volwassenen, aan ontplooiing en ontwikkeling. 
Het beleid van CDA en VVD blijkt onevenwichtig. 
Het is er niet in geslaagd -ondanks het economisch 
herstel- alle burgers perspectief te bieden. Het ver-
trouwen in de werking van de markt is doorgescho-
ten ten koste van de aandacht voor de kwaliteit van 
functioneren, dienstverlening en verantwoordelijk-
heden van de overheid. 

Maar er is meer. In het afgelopen decennium heeft 
centrum-rechts in de Verenigde Staten en belangrij-
ke Westeuropese landen een dominante invloed ge-
had. Sociaal-democraten hebben zich tegen die 
ideologie en politiek verzet. De verschilpunten op  

het concrete sociaal-economisch vlak -zoals hierbo-
ven aangeduid- vormen niet het hele st-i jdtoneel. 
Er is ook sprake van een irorel en cnitueel conser-
vatisme, dat indruist tegen het sociaab demociatisch 
streven naar emancipatie, participatie, ontplooiing 
en zelfstandigheid. 
Nederland is hiervan geen extreem voorbeeld, maar 
of het nu de deelname van vrouwen aan betaalde ar-
beid betreft, de uiteenlopende onderwijskansen van 
kinderen uit verschillende milleus, de totstandko-
ming van een wet gelijke behandeling, de bejegening 
van asielzoekers of de zeggenschap van werkne-
mers: van beduidende vooruitgang is -om het zacht 
uit te drukken- geen sprake. 
Waar het de kunsten en media betreft dreigt de in-
vloed van de commercie een te grote rol te gaan spe-

len. 
Onderwijs, musea, de voorwaarden voor vernieu-
wing in de kunst en voor een publiek omroepbestel 
dienen in de kern te worden beschouwd als behorend 
tot het algemeen belang waarover door deverschil-
lende overheden wordt gewaakt 

Op economisch, sociaal en cultureel terrein dient het 
beleid te worden aangepast  wear  het heeft gefaald of 
onvoldoende is toegesneden cp de vereisten van 
duurzaamheid, samenhang en kwaliteit.  
Een duurzame economische ontwikkeling vraagt 
veel en soms ingrijpende aanpassingen om het  vii-
lieu  te sparen en te herstellen. De Pvd rt doet zodanb 
ge voorstellen dat binnen een generatie, een A o mba 
re natuurlijke basis voor welvaart en welzijn wordt 
geschapen. In en door Nederland aal met dat doel 
voor ogen al het mogelijke moeten worden gedaan. 
Dat doel komt echter pas binnen bereik als in Euro-
pees en zelfs mondiaal verband eveneens een kente-
ring plaatsvindt. In het bijzonder in het kader van de 
Europese Gemeenschap zal Nederland zich or voor 
moeten inzetten dat zijn eigen beleid deel uitmaakt 
van een internationale inspanning. 

De samenhang in de samenleving vonk door  hat  ge-
brek aan werk en aan een rechtvaardige verdeling  ir g 
van de vruchten van welvaartsgroei het zwaarst op  dc  
proef gesteld. 
Honderdduizenden mensen zijn -alle nieuwe defini-
ties ten spijt- vele jaren werkloos gebleven, Onder 
etnische groepen is de werkloosheid schrikbarend. 
Samen met degenen die alleen van een AOW of bij-
standsuitkering moeten rondkomen staan werklo-
zen vaak aan de rand van de armoede ot zijn 'n ar-
moede gedompeld. 
Eén van de kwalijkste maatschappelijke verschijnse-
len is de prijs die juist deze mensen betalen voor het 
onvermogen en de onwil van overheid en werkge-
vers om werk en inkomen te scheppen en te verdelen 
en zo binnen de grenzen van het mogelijke, maat-
schappelijke solidariteit gestalte te geven. 

De kwaliteit van veel gemeenschapsvoorzieningen, 
van de fysieke en sociale infrastructuur, houdt geen 
gelijke tred met de groei van de welvaart, noch met 
de hoge en soms nieuwe eisen van de jaren die ko-
men. Overheidstaken en gemeenschapsvoorzienin-
gen mogen niet eenzijdig als 'lasten' worden afge-
schilderd waaronder economie en burgers gebukt 
gaan. De PvdA beschouwt een doelmatige overheid 
-en dat geldt naast de nationale evenzeer de lokale 
en Europese overheid- juist als een voorwaarde voor 
concurrentiekracht en de bundeling van economi- 



sche en maatschappelijke doelstellingen. Onderwijs 
en gezondheidszorg, volkshuisvesting, openbaar 
vervoer en politie vragen een prijs, zeker. 
Maar verwaarlozing en kwaliteitsgebrek eisen een 
hogere tol, van de begunstigden en van de gemeen-
schap als geheel. 

Nederland heeft ook verantwoordelijkheden en be-
langen in internationaal verband. 
Nederlandse burgers zullen hoe langer hoe meer 
EG-burgers en wellicht op den duur zelfs burgers 
van een groter civiel Europa worden. Daarom strek-
ken onze politieke doelstellingen zich uit tot de Eu-
ropese Gemeenschap: de sociale markteconomie en 
haar verworvenheden waar het de rechten van werk-
nemers betreft, milieubehoud en -herstel en de eisen 
van rechtsbescherming en democratie. 
Die Europese Gemeenschap zal waar het om de be-
langen van ontwikkelingslanden gaat een rol moeten 
spelen die in overeenstemming is met haar econo-
misch en politiek gewicht en met de wens van so-
ciaal-democraten om armoede en milieuvernieti-
ging te verhelpen binnen de termijn dat dat nog mo-
gelijk is. Dat maakt een volgehouden en kwalitatief 
verbeterd Nederlands hulpbeleid niet minder nodig. 
Naast economisch herstel is ook van verbetering in 
de Oost/West-verhouding sprake. Die biedt uitzicht 
op vermindering van defensielasten en de verwijde-
ring van kernwapens in Oost en West. Juist het weg-
onderhandelen van de kernwapens voor de korte af-
stand, en niet het moderniseren, is in dat licht ge-
wenst. 
Net zo belangrijk is de geleidelijke normalisering van 
de betrekkingen tussen Oost- en West-Europa, die 
haar beslag kan krijgen naarmate mensenrechten en 
democratie in de Sovjet-Unie en Oosteuropese lan-
den een volwassen vorm aannemen. 
Zo'n Europa biedt perspectieven die te lang voor 
ondenkbaar werden gehouden. De echte vrede-zon-
der de veiligheid te veronachtzamen- moet vijfen-
veertigjaar na de Tweede Wereldoorlog nog worden 
getekend. 

Een nieuw decennium dient zich aan. De PvdA heeft 
zich in een interne en publieke discussie over haar in-
houdelijke en strategische opstelling gebogen. Dit 
stond niet los van de eerder aangeduide ontwikkelin-
gen in dej aren tachtig. Uitgangspunten zijn tegen het 
licht van het verleden en kenmerken van de toe-
komst gehouden. Gezocht is naar antwoorden op de 
vragen en uitdagingen die zich in de jaren negentig 
aandienen. 
Dit programma bevat naar toon en inhoud de neer-
slag van die discussie. De basis waarop dit program-
ma rust is daarmee versterkt en verbreed. Zij biedt 
een inzet die naar onze overtuiging in het beleid van 
een volgende regering niet kan worden gemist. 
Aan de hand van de door de verkiezingen van 6 sep-
tember 1989 geschapen krachtsverhoudingen is de 
PvdA gericht op zodanige coalitievorming en dus re-
geringsverantwoordelijkheid, dat dit programma het 
best tot haar recht kan komen. 
De kiezers komen het eerst aan bod. Zij moeten er 
met ons en door ons van worden overtuigd, dat een 
regering met sociaal-democraten beter werkt. 
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Om duurzame welvaart tot stand te brengen moet 
economische groei ten dienste staan van herstel en 
versterking van het ecologisch draagvlak. We mogen 
niet blijven interen op het kapitaal van toekomstige 
generaties en schulden laten uitstaan door milieu-
problemen voor ons uit te schuiven. Wij staan voor 
de taak het ecologisch evenwicht te herstellen, de 
noodzakelijke variëteit aan dieren en planten te be-
houden en zo zuinig om te gaan met natuurlijke 
hulpbronnen dat ook andere delen van de wereld en 
volgende generaties in de welvaart kunnen delen. 
Een leefbaar milieu is een waarde op zich en een 
voorwaarde voor toekomstige welvaart. Produktie 
en consumptie moeten zijn afgestemd op de draag-
kracht van lucht, water en bodem. 

De ecologische crisis voltrekt zich voorts steeds meer 
in de ontwikkelingslanden. Daar is de binnenlandse 
economische, wetenschappelijke en bestuurlijke ca-
paciteit om ecologische vernietiging te voorkomen 
doorgaans ontoereikend om tegenwicht te bieden. 
Geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden 
zullen gezamenlijk moeten komen tot een benade-
ring die de totstandkoming van duurzame produktie 
wereldwijd stimuleert. Het pleidooi van de Commis-
sie-Brundtland voor duurzame ontwikkeling  ('Our 
Common Future')  mag niet alleen begrepen worden 
als een oproep tot verantwoord ecologisch beheer. 
Het betekent ook een fundamentele herziening van 
de economische betrekkingen tussen geïndustriali-
seerde landen en ontwikkelingslanden. 

Het natuurlijk milieu overstijgt nationale grenzen, 
ook in Europa. Het keren van de aantasting van onze 
leefomgeving vergt een gecoördineerde internatio-
nale aanpak. 
Uitstel van nationale milieumaatregelen op grond 
van internationale concurrentie-overwegingen is 
echter kortzichtig, want economisch duur en ecolo-
gisch ongewenst. 
Ons kleine landoppervlak, de grote bevolkingsdicht-
heid en de kwetsbare watervoorzieningen maken 
een strak en slagvaardig milieubeleid in Nederland 
onontkoombaar. Omwille van een houdbaar milieu 
zijn in de komende jaren aanzienlijke investeringen 
nodig waarvoor de samenleving als geheel middelen 
dient vrij te maken. Voor een duurzame economi-
sche ontwikkeling zijn directe investeringen in het 
milieu echter niet voldoende. Versterking van de fy-
sieke, sociale en kennisinfrastructuur is evenzeer 
noodzakelijk. Ons land kan het zich niet veroorloven 
om deze infrastructurele voorzieningen stelselmatig 
te verwaarlozen en congestieproblemen voor zich uit 
te schuiven. Spoor- en vaarverbindingen moeten 
worden verbeterd, telecommunicatieverbindingen 
moeten worden gemoderniseerd. 
Aan deze voorzieningen moeten in Nederland als 
distributieland hoge eisen worden gesteld. 

Voor een duurzame ontwikkeling is bovendien een 
verdere groei van de deelname aan betaalde arbeid 
noodzakelijk. Als meer mensen werken, geeft hen 
dat niet alleen ontplooiingskansen, maar wordt ook 
optimaal gebruik gemaakt van de kennis en vaardig-
heden van mensen, terwijl bovendien een breder  

draagvlak ontstaat voor de sociale zekerheid. 
Eén van de grote opdrachten van de jaren negentig is 
om volledige werkgelegenheid bij een aanzienlijk 
hoger participatieniveau weer binnen bereik te bren-
gen. Gezien de gunstige groeiperspectieven van de 
economie zal in de komende regeerperiode een flin-
ke stap op deze weg kunnen worden gezet door een 
aanzienlijke verlaging van het werkloosheidsniveau. 
Aan de marktsector en de publieke sector wordt ge-
vraagd alles te doen om de werkloosheid te bestrij-
den en werkgelegenheid te scheppen, overal waar 
onvervulde reële behoeften bestaan. 
Van werkzoekenden wordt gevergd dat zij zich actief 
opstellen bij omscholing en bijscholing en het aan-
vaarden van werk. Er zijn zoveel maatschappelijk 
nuttige taken te verrichten, dat wij van niemand vrij-
blijvendheid en passiviteit mogen accepteren. De sa-
menleving is verplicht aan iedereen uitzicht te bieden 
op werk, op zelfstandigheid, en aldus op een leefbaar 
bestaan. 

Verbetering van de kennisinfrastructuur is noodza-
kelijk, wil Nederland zijn internationale economi-
sche positie kunnen behouden. Er zal meer beroep 
moeten worden gedaan op hoogwaardige kennis en 
vaardigheid. Dat vereist een hoog opgeleide bevol-
king en dus niet alleen ruime investeringen in de 
kwaliteit van onderzoek en onderwijs maar ook in de 
spreiding daarvan over de gehele bevolking. Talent 
mag immers niet worden verspild, noch door barriè-
res van een te laag inkomen, noch van standsverschil, 
noch van sekse. 
Het bestaande hoge scholingsniveau van de Neder-
landse beroepsbevolking kan niet worden vastge-
houden door verbetering van het jeugdonderwijs al-
leen. Een steeds terugkerende investering in de kwa-
liteit van de beroepsbevolking is nodig. Dit vergt 
naast de verbetering van het beroepsonderwijs ook 
de introductie van wederkerende scholing tijdens de 
beroepsloopbaan. Geregelde herscholing, omscho-
ling en bijscholing zijn voorwaarden voor het goed 
kunnen functioneren van het arbeidsbestel. 

Onderwijs en scholing, wetenschap en technologie 
zijn onmisbaar binnen het sociaal-economisch be-
leid. Ze geven toegang tot de mogelijkheden die een 
meer internationale economie en nieuwe technieken 
bieden. Ze versterken de structuur van onze econo-
mie, bevorderen de werkgelegenheidsontwikkeling 
en betekenen een krachtige impuls voor een betere 
spreiding en verdeling van werkgelegenheid. 

Een duurzame ontwikkeling nastreven houdt tevens 
in dat gestreefd wordt naar individuele economische 
zelfstandigheid via werk, scholing en inkomen. Dat 
vergt bijzondere aandacht voor de positie van de 
laagste inkomensgroepen, die in de afgelopen perio-
de verder is verslechterd. Werd de last van het herstel 
van de economie vooral op de meest kwetsbare groe-
pen in onze samenleving afgewenteld, nu de econo-
mie zich gunstig ontwikkelt zijn zij nog steeds dege-
nen die langs de zijlijn toekijken. 

De Partij van de Arbeid zet zich in voor een herstel 
van de gelijke behandeling van lonen in de marktsec-
tor, van ambtenaren en trendvolgers en van de uitke-
ringen. Er wordt naar gestreefd de koopkracht van 
de laagste inkomensgroepen gunstiger te doen ont-
wikkelen dan die van de hogere inkomensgroepen. 
Bij de bepaling van het koopkrachteffect van het be- 



leid dat in de komende regeerperiode wordt gevoerd 
zal rekening worden gehouden met de uitwerking 
van specifiek op de laagste inkomensgroepen gerich-
te subsidies en voorzieningen. 

Daarbij zal het streven naar een zelfstandige positie 
van mannen en vrouwen waar het gaat om het ver-
werven -en dus ook beschermen- van inkomen uit 
arbeid, zijn weerslag krijgen in het sociale zeker-
heidsstelsel. 

Een duurzame economische ontwikkeling vraagt 
kortom meer dan een efficiënt beheer van de econo-
mie. Het vereist het aanbrengen van een relatie tus-
sen economie en de kwaliteit van het bestaan. Milieu 
is veel meer dan een kostenpost. 
Investeren in behoud en herstel van het milieu legt de 
basis voor een houdbare economische groei. 
En, ten slotte, duurzaamheid vereist het investeren 
in de uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen op-
dat kwantitatief en kwalitatief de arbeidskracht van 
iedereen wordt benut, het draagvlak voor de verzor-
gingsstaat behouden blijft en de zelfstandigheid 
wordt bevorderd. 

2.2, MILIEUBELEID EN ECONOMISCHE 
GROEI (amendeerbaar) 

Internationale samenhang 
5 

Internationalisering van het beleid is noodzakelijk, 
in het bijzonder in EG-verband. Bij het tot stand ko-
men van de interne markt binnen de Europese Ge-
meenschap wordt gewaakt tegen onderschikking 

10 van milieubeleid aan het vrije verkeer van goederen 
en diensten en aan harmonisatie van produktnor-
men. Nederland zet zich in voor integratie van mi-
lieubeleid tussen lidstaten van de EG alsmede voor 
daartoe noodzakelijke wijzigingen van het EG-ver- 

15 drag  voor de periode na 1992. Waar onvoldoende 
voortgang wordt geboekt met de integratie van mi-
lieubeleid of -gezien de aard van de problematiek-
stringentere maatregelen nodig zijn, wordt op korte-
re termijn voorrang gegeven aan verdergaande mi- 

20 lieumaatregelen in één of meer lidstaten. 

Nederland doet voorstellen om overal in de Europe-
se Gemeenschap te komen tot het toepassen van het 
hoge BTW-tarief op energie, bestrijdingsmiddelen, 

25 dierlijke mest en kunstmest. Gestreefd wordt naar 
harmonisatie van brandstofaccijnzen op een hoog 
tariefniveau. 

Nederland maakt zich sterk om in internationaal 
30 overleg een brug te slaan tussen economische zelf-

standigheid en ecologische duurzaamheid in alle re-
gio's van de wereld. In het Nederlandse beleid op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking, handel, 
landbouw en wetenschap zal dit leidraad zijn. De 

35 project- en programmahulp in de bilaterale ontwik-
kelingssamenwerking zullen in deze richting worden 
aangepast. 

Initiatieven worden genomen tot internationale pro- 
40 gramma's voor het herstel van het milieu in Oost-Eu-

ropa en in ontwikkelingslanden, en voor het behoud 
van natuurwaarden op Antarctica. Er komt een ex-
portverbod van produkten en processen die om mi-
lieuredenen in Nederland verboden zijn.  

45 Nationaal milieubeleid 

Het nationale milieubeleid wordt gericht op de eco-
logische doelstellingen uit het rapport 'Zorgen voor 
Morgen'. 

50 De nationale inzet om vervuiling uit het verleden op 
te ruimen en schade in de toekomst te voorkomen 
wordt verdubbeld. 

Binnen een generatie zal de wijze van produceren en 
55 consumeren moeten voldoen aan voorwaarden van 

duurzame welvaartsontwikkeling. De eis van duur-
zaamheid geldt ook voor het beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, de landbouw en de visserij, het winnen 
van energiedragers en het beheer van (grond-)water 

60 en delfstoffen. 

Daadkrachtig milieubeleid vereist vóór alles scherp 
normerende, bindende en met sanctiemogelijkhe-
den toegeruste regelgeving. Normen worden gericht 

65 op het behoud van soorten en op het in stand houden 
of herstellen van ecosystemen. 
Verontreiniging wordt voorkomen en, als dat niet 
mogelijk is, aan de bron bestreden. Hiertoe wordt 
toepassing van de best beschikbare techniek ter 

70 voorkoming van milieuschade geleidelijk ingevoerd 
als algemene voorwaarde voor produktie en distri-
butie. Wanneer onzekerheid bestaat of de techniek 
snel en afdoende te hulp kan komen, worden volu-
mebeperkende maatregelen genomen. Voor  sane- 

75 ring van verontreiniging uit het verleden waarvoor 
niemand meer aansprakelijk  kan worden gesteld, 
neemt de overheid de verantwoordelijkheid. 

Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt. Het gedrag 
80 van producenten en consumenten wordt beïnvloed 

door regelgeving, financiële prikkels, heffingen en 
voorlichting, waaronder onderwijs. 
De overheid bevordert milieu-investeringen en zo 
nodig herstructurering van bedrijvigheid door selec- 

85 tieve inzet van middelen in de vorm van schadever-
goeding, subsidiëring of kredietverlening. 

De wijze van financiering van milieumaatregelen 
wordt bepaald door overwegingen van doelmatig- 

90 heid en lastenverdeling. 
Heffingen zijn wenselijk om via de werking van het 
prijsmechanisme een voor het milieu betere produk-
tie (zoals minder gebruik voor stikstof in de land-
bouw) en consumptie (zoals minder veelvuldig auto- 

95 gebruik) te stimuleren. De opbrengst van deze hef-
fingen kan worden aangewend voor milieuvriende-
lijk beleid. 

Het instrument van de heffingen wordt met name ge- 
100 bruikt wanneer het rechtvaardig is een specifieke 

groep producenten of consumenten te belasten voor 
milieu-onvriendelijk gedrag. Naarmate de koop-
kracht van lagere inkomens sterker onder druk komt 
te staan door een opeenstapeling van, onder meer, 

105 doorberekende milieukosten wordt betaling uit alge-
mene middelen meer toegepast. 

De rijksoverheid stelt de doelstellingen en randvoor-
waarden voor het algemene milieubeleid vast.  Bin- 

110 nen dit kader wordt gestreefd naar decentralisatie 
van beleidsuitvoering naar provincies en gemeenten, 
gepaard aan een evenredige 
overdracht van middelen. Deze overdracht vindt 
vooralsnog plaats in de vorm van een doeluitkering, 



115 tot het moment dat deze overheden zelf hun milieu- 185 Zowel terwille van het milieu als ter vermindering 
kosten kunnen dekken uit voldoende algemene  mid-  van filevorming wordt vooral in het woon-werkver- 
delen of eigen milieuheffingen. Bestuurlijke samen- keer het openbaar vervoer sterk uitgebreid en gesti- 
werking over gemeentelijke en provinciale grenzen muleerd en tegelijkertijd een restrictief parkeerbe- 
heen wordt- bevorderd. leid bevorderd. Hiermee samenhangend worden 

120 190 mogelijkheden geschapen om 0V-abonnementen 
De overheid bevordert dat het milieubeleid een vast aftrekbaar te maken en de fiscale bijtelling van door 
onderdeel van het brede sociaal-economische over- de werkgever verstrekte 0V-abonnementen te doen 
leg wordt. Het onderzoek naar milieu- en volksge- vervallen. Dit kan worden gefinancierd door het 
zondheidseffecten van vervuilend gedrag, de ont- reiskostenfortait ende belastingvrije vergoeding van 

125 wikkeling van milieutechnologie, van methoden om 195 het gemotoriseerde woon-werkverkeer geleidelijk te 
schoon te produceren, alsmede de versterking van de verlagen. 
milieuproduktiesector worden gestimuleerd. De Nieuwe auto's moeten aan de hoogste milieu-eisen 
mogelijkheden tot handhaving van milieunormen en voldoen. De periodieke autokeuring wordt uitge- 
-voorschriften en, tot gerechtelijke vervolging wor- breid met een milieukeuring. 

130 den uitgebreid. 200 
De Meststoffenwet wordt volledig en zonder vertra- 

Er wordt gestreefd naar de tenuitvoerlegging van ging uitgevoerd. Deze wordt aangevuld door maat- 
een programma van beleidsmatige, financiële en or- regelen ter beperking van de groei en waar nodig van 
ganisatorische aard op basis van het door de Twee- de omvang van de veestapel. Het gebruik van mest 

135 de-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid vastge- 205 wordt teruggebracht tot hoeveelheden die voor de 
steld plan van aanpak 'Honderd Over Groen'. Hier- groei van gewassen noodzakelijk zijn. Geintegreerde 
bij staan voorop: zuinigheid met energie, beperking bedrijfssystemen worden gestimuleerd met het oog 
van de auto-mobiliteit, omschakeling van land- op uitbannen van schadelijke bestrijdingsmiddelen. 
bouwproduktie en preventie en hergebruik van af- Herinrichting, inclusief het uit produktie nemen van 

140 val. 210 landbouwgronden, vindt plaats ten bate van natuur 
en landschap, de aanleg van produktiebos en recrea- 

Er komt een nationaal energiebesparingsplan. Dit  tie.  Natuurbehoud en -ontwikkeling worden krach- 
beperkt drastisch het energiegebruik binnen wonin- tig bevorderd. Waardevolle gebieden als de Wad- 
gen, kantoren en bedrijven. Het dringt verzurende denzee, het IJsselmeer, de Noordzee, de Deltawate- 

145 emissies vergaand terug. Het gaat kernenergie tegen 215 ren, de grote rivieren, duinen en natuurgebieden 
en dringt het gebruik van fossiele brandstoffen terug. worden in ecologische zin behouden en verbeterd. 
Het stimuleert stadsverwarming en de inzet van 
wind- en zonne-energie. Ten einde het storten van afval te minimaliseren ligt 
Bij nieuwbouw en renovatie zijn isolatieprogram- de nadruk op het zoveel mogelijk voorkomen en her- 

150 ma's verplicht. 220 gebruiken van afval en verbranding van het restant. 
De energietarieven worden gericht op energiebespa- Lozing van sterk verontreinigde en gevaarlijke stof- 
ring. Het via de tarieven bevorderen van energiebe-  fen  wordt verboden. Er komt een verbod op schade- 
sparing geldt ook voor grootverbruikers. lijke drijfgassen in spuitbussen. De uitstoot van ge- 

vaarlijke stoffen die de ozonlaag aantasten wordt 
155 Van de bouw van nieuwe kerncentrales wordt afge- 225 vóór 1994 tot nul teruggebracht. Er komt een tienja- 

zien omdat echt veilige centrales (nog) niet bestaan renplan ter bestrijding van de zure regen door de uit- 
en geen oplossing is gevonden voor het kernafval- stoot van zwaveldioxyde, ammoniak, stikstofoxyde 
probleem. De sluiting van de centrales in Borssele en en vluchtige organische stoffen zeer aanzienlijk terug 
Dodewaard wordt voorbereid en zo spoedig moge- te brengen. 

160 lijk ten uitvoer gelegd. In centrales wordt de inzet 230 Vervuilde bodems en waterbodems worden versneld 
van aardgas en kolengas met toepassing van de beste gesaneerd. 
technische milieumaatregelen verhoogd. 

Investeringen in het openbaar vervoer krijgen voor- 2.3. VERSTERKING VAN DE PRODUKTIE 
165 rang boven de aanleg van meer en bredere wegen. STRUCTUUR, RUIMTELIJKE ORDENING, 

Deze investeringen zijn zowel gericht op het terug- VERKEER EN VERVOER (amendeerbaar) 
dringen van het particuliere vervoer (met name het 
woon-werkverkeer) als op het afwikkelen van goe- 5 Een beleid gericht op een gezonde economische ont- 
derenvervoer langs rail en vaarweg. Voorzover de wikkeling en voldoende werkgelegenheid vraagt 

170 uitvoering van reeds geplande projecten nog niet ter naast de eerder vermelde uitgangspunten meer dy- 
hand is genomen, worden waar nodig bestaande be- namiek in de zin van een vernieuwing van onze eco- 
stuurlijke afspraken herzien. nomie en aanpassingen aan veranderende interna- 

10 tionale krachtsverhoudingen. 
Er komt een infrastructuurfonds voor verkeer en 

175 vervoer. Gezien de structuur van onze economie en de toene- 
Waar voor grote dagelijkse verkeersstromen geen mende internationale concurrentie zullen beleids- 
goed openbaar vervoer beschikbaar is wordt dat met maatregelen vooral gericht moeten zijn op een ver- 
voorrang tot ontwikkeling gebracht ten koste van de 15 sterking van de internationale concurrentiepositie 
voorziene uitbreiding van het (hoofd-)wegennet. van Nederland. In dit kader is het van essentieel be- 

180 In het overheidsbeleid wordt het autogebruik ont- lang dat de overheid, samen met organisaties van 
moedigd, niet het autobezit op zichzelf. Daarom werkgevers en werknemers, bijdraagt aan een gun- 
worden de kosten van autobrandstof verhoogd, in stig klimaat voor een beheerste loonkostenontwik- 
combinatie met een verlaging van de motorrijtuigen- 20 keling. 
belasting. Van belang is eveneens een stelsel van belastingen en 



premies dat gekenmerkt wordt door eenvoud en 
rechtszekerheid en, in samenhang met andere vesti-
gingsplaatsfactoren, voldoende concurrerend is met 

25 de stelsels van andere landen. 

Het technologiebeleid wordt geïntensiveerd en ge-
richt op een versterking van de produktiestructuur. 
Samen met werkgevers en werknemers(-organisa- 

30 ties)  worden programma's ontwikkeld ter verster-
king van sectoren die perspectief bieden op werkge-
legenheid en op een verhoging van de kwaliteit van 
de samenleving. Dit betreft onder meer de distribu-
tiesector, nieuwe vormen van dienstverlening, delen 

35 van de micro-electronica industrie, en sectoren met 
milieuvriendelijke produkten en produktiemetho-
den. Investeringen in de infrastructuur, spoor-, weg-
en waterverbindingen en telecommunicatie worden 
uitgebreid ter versterking van de positie van ons land 

40 als distributiecentrum in Europa. 

De exportpositie van de Nederlandse land- en tuin-
bouw wordt versterkt door verdere kwaliteitsverbe-
tering van land- en tuinbouwprodukten. Nederland 

45 maakt zich binnen de EG sterk voor een beperking 
van de landbouwsubsidies ten einde de overproduk-
tie en de milieuvervuiling terug te dringen. De struc-
tuur van de landbouw wordt verder verbeterd, waar-
bij -naast landinrichting- de nadruk ligt op sociale 

50 maatregelen bij het uit produktie nemen van land-
bouwgronden. 

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is van grote be-
tekenis voor de ontwikkeling van onze economie en 

55 de werkgelegenheid. Deze betekenis en de eigen 
aard van het MKB rechtvaardigen naast het algeme-
ne generieke beleid, gericht op een versterking van 
de economie, een specifiek beleid waarbij onder 
meer rekening wordt gehouden met de drieledige 

60 functie van het winstinkomen (consumeren, investe-
ren, reserveren). In dit kader wordt het huidige be-
stand aan overheidsregelingen voor het MKB door-
gelicht op eenvoud, doorzichtigheid en effectiviteit. 
De mogelijkheden tot het opbouwen van een oude- 

65 dagsvoorziening voor ondernemers en meewerken-
de partners worden verbeterd. In samenwerking met 
de organisaties in het MKB zal de overheid er aan 
bijdragen dat de kwaliteit van het ondernemerschap 
wordt bevorderd door verbetering van de bestaande 

70 voorlichting, advisering en begeleiding. Investe-
ringsbevorderende maatregelen en andere stimule-
ringsmaatregelen dienen meer bereikbaar te worden 
voor het MKB. De positie van het MKB kan tevens 
worden versterkt door een verbetering van de ex- 

75 portinfrastructuur, door vergroting van de krediet-
mogelijkheden van starters en bestaande bedrijven 
en door de invoering van een stelsel dat vervanging 
in het bedrijf mogelijk maakt bij afwezigheid door 
ziekte, zwangerschap of scholing. 

80 
De overheid bevordert gezamenlijke onderzoeks- en 
trainingsprogramma's van het midden- en kleinbe-
drijf. Zij geeft steun aan netwerken van kleinere en 
middelgrote ondernemingen alsmede aan lokale en 

85 regionale ontwikkelingsinitiatieven. 

Het consumentenbeleid zal zich richten op verster- 
king van zowel de positie van de consumentenorga- 
nisaties als die van de consument zelf. 

90 
Het wetenschapsbeleid zal worden gekenmerkt door 
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ruime aandacht voor fundamenteel onderzoek, niet 
slechts op het terrein van de natuurwetenschappen 
maar ook op dat van sociale en geesteswetenschap- 

95 pen. Om de financiële middelen daartoe effectief 
aan te wenden zijn afspraken nodig over de onder-
zoekscapaciteit tussen overheid, universiteit en be-
drijfsleven. De overheid brengt daarbij niet slechts 
haar eigen onderzoeksinstituten en -organisaties in, 

100 maar ook de departementale onderzoeksbudgetten. 
Het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid van 
de overheid worden geïntegreerd. De overheid 
bevordert de systematische internationale uitwisse-
ling van onderzoek en onderzoekers, speciaal van 

105 getalenteerde studenten en jonge wetenschapsbeoe-
fenaren. 
Voorts zal de overheid, in samenwerking met univer-
siteiten en onderzoeksinstellingen, haar aandacht 
verruimen voor het toegankelijk maken van weten- 

110 schappelijke kennis, door middel van technologi-
sche adviescentra, wetenschapswinkels en voorlich-
ting in het algemeen. 

Het ruimtelijk beleid van het rijk richt zich op boven- 
115 regionale en nationale belangen, rekening houdende 

met ontwikkelingen in Europees verband. Het richt 
zich op de bescherming van het natuurlijk milieu, 
alsmede op het verbeteren van het stedelijk leefmi-
lieu, het versterken van de functies van het landelijk 

120 gebied en het in stand houden van een gevarieerde 
woonomgeving. Suburbanisatie buiten stedelijke 
agglomeraties wordt tegengegaan. De steden krijgen 
ruimte voor het scheppen van een wervend woonmi-
lieu en voor aandacht voor de esthetische kant van 

125 de stedelijke inrichting, voor cultuur en recreatiemo-
gelijkheden, met name door het ontwikkelen van 
een verantwoorde toeristisch-recreatieve infrastruc-
tuur. 
Sociale veiligheid en verkeersveiligheid, de bestrij- 

130 ding van criminaliteit, vandalisme en vervuiling krij-
gen hoge prioriteit. Er komt een herstelplan voor de 
stedelijke riolering. 

In de steden dienen alle inkomensgroepen en type 
135 huishoudens te kunnen wonen. Alleen wanneer in 

en/of bij de grote stad niet voldoende geschikte 
bouwlokaties voorhanden zijn, volgt een extra taak-
stelling voor binnen de stadsgewesten gelegen groei-
kernen. 

140 
Het beleid van de rijksoverheid inzake de ruimtelijke 
ordening is erop gericht de mogelijkheden van de 
verschillende regio's maximaal te benutten. Vanwe-
ge ongelijke ontwikkelingsmogelijkheden blijft een 

145 regionaal toegespitst sociaal-economisch beleid no-
dig. 

Het accent op de steden mag niet leiden tot aantas-
ting van de leefbaarheid in het landelijk gebied. Dit 

150 vergt specifieke maatregelen op het gebied van on-
derwijs en openbaar vervoer voor dorpen en kleine 
kernen. 

Er komt een inrichtingsplan voor de Randstad waar- 
155 in de ruimtelijke claims (groene hart, woningbouw, 

werkgelegenheid, bereikbaarheid en verdere groei 
van Schiphol en Rotterdamse haven) worden afge-
wogen. 
Randvoorwaarden met betrekking tot de verdere 

160 groei van de luchthaven Schiphol vormen milieu en 
geluidszoneringen. 



In het verkeers- en vervoersbeleid wordt het accent menleving te verhogen en de vraag naar arbeid te 
gelegd op leefbaarheid. Bereikbaarheid blijft ge- 35 stimuleren. Een versterkte ontwikkeling van mi- 

165 waarborgd doordat de rijksoverheid het initiatief lieutechnologie en het schoonmaken van een 
neemt om er voor te zorgen dat de samenstellende vervuilde omgeving bieden nieuw werk. 
delen van het openbaar vervoer (trein, tram, bus en De uitbreiding van activiteiten in het onderwijs, 
metro) als een systeem gaan functioneren. De pro- de volksgezondheid en de maatschappelijke zorg 
vincie krijgt de instrumenten en middelen om het re- 40 verruimt de werkgelegenheid in deze sectoren. 

170 gionaal vervoer af te stemmen op de regionale be- Extra investeringen in de infrastructuur creëren 
hoeften. nieuwe arbeidsplaatsen. 

Bij uitbreiding van kinderopvang snijdt het mes 
De aansluiting van Nederland op een snel Europees aan twee kanten: mensen worden in staat gesteld 
spoorwegnet wordt bevorderd, zonodig door de aan- 45 werken en ouderschap te combineren, en het 

175 leg van nieuwe baanvakken. Het goederenvervoer creëert werkgelegenheid. 
wordt ondersteund door goede railverbindingen en 
door de bevordering van gecombineerd vervoer b. De overheid zet zich in voor het scheppen van 
(weg-water, weg-rail). maatschappelijke omstandigheden die bijdragen 
Indien aan verantwoorde randvoorwaarden wordt 50 tot een beheerste ontwikkeling van de loonkos- 

180 voldaan met betrekking tot ruimtelijke ordening en ten en stabiele arbeidsverhoudingen. 
exploitatie, moet worden begonnen met de aanleg Afsluiting van een sociaal akkoord zal zowel 
van de Zuiderzee-spoorlijn van Amsterdam naar kunnen bijdragen tot uitbreiding van de investe- 
Groningen. ringen, versterking van de economische struc- 

55 tuur en een optimale economische groei alsook 
185 De lange-termijndoelstelling inzake de verkeersvei- ruimte kunnen scheppen voor een actief speci- 

ligheid (50 procent minder doden en 40 procent fiek werkgelegenheidsbeleid. 
minder gewonden in 2010) wordt vertaald in een 
taakstelling voor de komende regeerperiode. De C. Versterking van het proces van herverdeling van 
rijksoverheid bevordert dat alle woon- en verblijfs- 60 werk, zodat het aantal personen dat werk vindt 

190 gebieden in een periode van 15 tot 20 jaar verkeers- sterker toeneemt dan alleen op basis van econo- 
veilig kunnen worden ingericht. mische groei nu wordt verondersteld. Hiertoe zal 

arbeidsduurverkorting worden bevorderd in het 
De stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg wordt kader van collectieve arbeidsovereenkomsten. 
zo spoedig mogelijk aangelegd en uit de openbare 65 De overheid dient zich, mede in het licht van Eu- 

195 middelen gefinancierd. Het programma voor de ver- ropese ontwikkelingen, sterk te maken voor het 
betering van de rivierdijken wordt zonder vertraging via onderhandelingen met de organisaties van 
uitgevoerd. De Markerwaard wordt niet aangelegd. werkgevers en werknemers tot stand brengen 

van in eerste instantie de 35-urige werkweek. Bij 
70 de vormgeving dient rekening te worden gehou- 

2.4. WERKGELEGENHEID EN den met uiteenlopende mogelijkheden en om- 
ARBEIDSMARKTBELEID (amendeerbaar) standigheden in afzonderlijke bedrijfstakken en 

sectoren van de economie. 
Maatschappelijk en economisch is een verdere groei Een combinatie met verlenging van de bedrijfs- 

5 van de deelname aan betaalde arbeid en de herver- 75 tijd is wenselijk, omdat deze de financiering van 
deling daarvan noodzakelijk. Hierdoor ontstaat een de arbeidstijdverkorting vergemakkelijkt en de 
breder draagvlak voor economische groei en sociale mogelijkheden op herbezetting vergroot. De 
zekerheid. Tevens kan hiermee de economische zelf- overheid neemt ook als werkgever het initiatief 
standigheid voor een ieder worden bevorderd, wat tot verdere arbeidsduurverkorting. 

10 een noodzakelijke voorwaarde is voor de herverde- 80 De vrijgekomen arbeidstijd dient in arbeids- 
ling van ook het onbetaalde werk binnens- en bui- plaatsen te worden omgezet. 
tenshuis over mannen en vrouwen. Hiertoe zal het 
werkgelegenheidsbeleid zijn gericht op de volgende d. Naast arbeidstijdverkorting per week -in combi- 
doelstellingen, natie met verlenging van de bedrijfstijd- worden 

15 85 deeltijdarbeid, vervroegde uittreding alsmede 
1. Vergroting van het aantal arbeidsplaatsen. andere vormen van flexibele pensionering en an- 

dere vormen van herverdeling bevorderd. De 
2. Verhoging van deelname aan het arbeidsproces overheid maakt zich met name sterk de stagnatie 

door die groepen die nu ondervertegenwoordigd te doorbreken die de laatste jaren inzake de deel- 
20 zijn. Kernpunten daarbij zijn het wegnemen van 90 tijdarbeid is opgetreden. 

belemmeringen voor vrouwen, een actief beleid 
ter bevordering van de arbeidsdeelname door le- e. De overheid stimuleert de totstandkoming van 
den uit etnische groepen, gehandicapten en her- meer voorzieningen voor kinderopvang. 
inschakeling van gedeeltelijk arbeidsongeschik- 

25 ten. 95 f. De overheid bevordert de toepassing van speci- 
fieke verlofvormen, zoals betaald ouderschaps- 

3. Substantieel terugdringen van de hardnekkige verlof, verzorgingsverlof en periodiek (her-) 
langdurige werkloosheid. scholingsverlof. 

30 Hiertoe worden de volgende maatregelen getroffen: 100 g. Permanente scholing van werknemers krijgt ho- 
ge prioriteit. In de kwaliteit van de beroepsbevol- 

a. Intensivering van beleid in afzonderlijke econo-  king  wordt geïnvesteerd door het invoeren van 
mische sectoren ten einde de kwaliteit van de sa- wederkerende scholing op een zodanig ruime 

11 



105 schaal dat dit ook leidt tot herbezettingseffecten 
en een toename van de vraag naar onderwijsge-
vend personeel. Samen met de verbetering van 
het jeugd- en beroepsonderwijs is de introductie 
van wederkerende scholing tijdens de beroeps- 

110 loopbaan, ter her-, om- en bijscholing van 
werkenden, nodig als een continue investering in 
de kwaliteit van de beroepsbevolking. De over-
heid levert daartoe een krachtige impuls door in 
de komende kabinetsperiode de wettelijke basis 

115 te leggen voor een algemeen scholingsverlof. 
Voor de financiering wordt, naast overheidsbij-
dragen, een beroep gedaan op bedrijven alsmede 
op de loonruimte. Bij de invulling van de scho-
lingsdagen krijgen werkgevers en werknemers 

120 via opleidingsfondsen op bedrjfstakniveau een 
doorslaggevende stem. De overheid bevordert 
de totstandkoming van de onderwijsvoorzienin-
gen daartoe. 

125 h. Scholingsvoorzieningen voor langdurig werklo- 
zen, herintreedsters en meisjes -met name die uit 
de etnische groepen- en andere werkzoekenden, 
worden uitgebreid. Dit geschiedt in samenhang 
met het scheppen van plaatsen waar werkerva- 

130 ring kan worden opgedaan. Er wordt daartoe 
meer ruimte geschapen voor lokaal initiatief, o.a. 
in de vorm van arbeidspools. Het hierbovenge-
noemde programma van wederkerende scholing 
en herverdeling van arbeid van werkenden wordt 

135 er mede op gericht, door middel van doorstro- 
ming, arbeidsplaatsen in de lagere functieklassen 
te scheppen voor laaggeschoolde langdurig 
werklozen. 

140 i. De uitstoot van gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
wordt tegengegaan en de herintreding van reeds 
uitgetreden gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
wordt bevorderd via maatregelen die het aanbod 
van hen passend werk vergroten. 

145 
j. Ten einde de werkgelegenheid voor laagge-

schoolden te doen toenemen wordt, zoals aange-
geven in het initiatief-wetsvoorstel-Vermeend, 
voor arbeidsplaatsen met een loon tot 110 pro- 

150 cent van het minimumloon een vermindering 
van de werkgeverslasten gegeven. 

k. De Organisatie van de arbeid vraagt een meer fle-
xibele inzet van werknemers. Naast het scho- 

155 lingsniveau zijn hierbij ook de werktijden en de 
vorm van de arbeidsovereenkomst aan de orde. 
Deeltijdarbeid en flexibele arbeidsrelaties, zoals 
tijdelijk werk, afroepcontracten en thuiscontrac-
ten, worden aan wettelijke minimumvoorwaar- 

160 den, gericht op gelijke behandeling als fulltime-
werknemers inzake arbeidsrechtelijke bescher-
ming en sociale zekerheid, gebonden. 
In de wettelijke regelingen ten aanzien van werk-
en rusttijden blijft een redelijke bescherming van 

165 het sociaal en maatschappelijke leven van de 
werknemer gewaarborgd. Binnen dit wettelijk 

- kader is het aan werkgevers en werknemers de 
balans te bepalen tussen kortere arbeidstijden en 
flexibeler inzetbaarheid. Zogenaamde nul-uren- 

170 contracten worden wettelijk verboden. 

Werkgevers, werknemers en gemeenten worden be-
last met het voeren van het arbeidsvoorzieningenbe-
leid. De centrale overheid beperkt zich tot het stellen 
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175 van randvoorwaarden. De hoofdlijnen van het be-
leid worden periodiek door het parlement beoor-
deeld. 
Met betrekking tot arbeidsomstandigheden, mede-
zeggenschap en sociaal beleid wordt de positie van 

180 de vakbeweging versterkt door in de wetgeving de 
basis te leggen op grond waarvan werknemers- en 
werkgeversorganisaties tot inhoudelijke afspraken 
kunnen komen. 
Kaderleden van vakorganisaties en leden van geko- 

185 zen medezeggenschapsorganen krijgen dezelfde fa-
ciliteiten en rechtsbescherming. 
Werknemers krijgen het recht evenveel commissa- 
rissen te benoemen als de aandeelhouders. 

In het inkomensbeleid wordt gestreefd naar samen- 
5 hang tussen de inkomensontwikkeling van verschil-

lende groepen. 
Uitgangspunt is een parallelle inkomens- en koop-
krachtontwikkeling tussen werknemers in de markt-
sector, werknemers in de collectieve sector en uitke- 

10 ringsgerechtigden. 
De arbeidsvoorwaardenruimte voor ambtenaren en 
trendvolgers dient in overeenstemming te zijn met de 
gemiddelde ontwikkeling in de marktsector. De in-
vulling van deze ruimte -waaronder ook  differentia- 

15 tie-  en de verdeling over inkomen, arbeidsduurver-
korting, scholing e.d. is een zaak van overleg en on-
derhandeling tussen werkgevers en werknemers op 
basis van gelijkwaardigheid. 

20 Inkomensvervangende uitkeringen op grond van so-
ciale zekerheidsregelingen en het minimumloon zijn 
welvaartsvast door ze te koppelen aan de ontwikke-
ling van regelingslonen in de markt- en collectieve 
sector. 

25 Alleen indien sprake is van een abrupte volume-ont-
wikkeling dan wel een excessieve loonontwikkeling 
kan, op grond van in de wet op te nemen uitzonde-
ringsgronden, van deze hoofdregel worden afgewe-
ken. 

30 In overeenstemming met de Wet op het Minimum-
loon wordt één maal in de drie jaar de noodzaak tot 
structurele aanpassing beoordeeld. 
Er wordt naar gestreefd de koopkracht van de laag-
ste inkomensgroepen gunstiger te doen ontwikkelen 

35 dan die van de hoogste inkomensgroepen. Bij de be-
paling van het koopkrachteffect van het beleid zal re-
kening worden gehouden met de uitwerking van 
specifiek op de laagste inkomensgroepen gerichte 
subsidies en voorzieningen. 

40 Het wettelijk minimumloon behoudt de functie van 
bodem in het loongebouw. De werkingssfeer wordt 
uitgebreid naar alle werknemers, dus ook zij die min-
der dan een derde van de normale arbeidsduur 
werken. 

45 
Uitbreiding van de werkingssfeer van CAO-en tot 
hogere inkomensgroepen wordt nagestreefd. In al-
gemene zin dienen de niet-CAO-inkomens niet ster-
ker te stijgen dan de CAO-inkomens. Openbaarheid 

50 van inkomen, onder andere in de informatiever-
schaffing aan medezegenschapsorganen, is hierbij 
een belangrijk instrument. 

In het centraal overleg tussen overheid, werkgevers- 



55 en werknemersorganisaties wordt gestreefd naar de 
totstandkoming van een sociaal akkoord. 
Dit sociaal akkoord bevat (bij voorkeur meerjarige) 
afspraken over de loonontwikkeling, het scheppen 
en herverdelen van werkgelegenheid, scholing, posi- 

60 tieve actie en de financiering van inspanningen ter 
verbetering van de kwaliteit van essentiële gemeen-
schapsvoorzieningen, waaronder het milieu. 
In deze samenhang en op basis van een beleid, ge-
richt op een gelijkmatig aandeel van alle inkomens- 

65 groepen in de welvaartsontwikkeling, moet het mo-
gelijk zijn het draagvlak onder een beheerste ar-
beidskostenontwikkeling te handhaven en te ver-
sterken. In dit verband zal ook een wettelijke rege-
ling tot stand worden gebracht ter stimulering van 

70 tussen werkgevers en werknemers overeen te komen 
winstdelingsregelingen. 

Aanvullend op de welvaartsvaste AOW wordt ge-
streefd naar een algemeen geldend pensioensysteem 

75 voor alle werknemers (ook deeltijdwerkers) met een 
maximum premiegrens ter hoogte van de werkne-
mersverzekeringen. In het kader van de pensioen-
plicht wordt een begin gemaakt met de harmonisatie 
van pensioensystemen. 

80 
Opgebouwde rechten volgens thans bestaande stel-
sels worden gerespecteerd en in het nieuwe stelsel 
ondergebracht. In dit stelsel komt de pensioenbreuk 
door indexatie van opgebouwde rechten niet voor, 

85 wordt de standaard-eindloondoelstelling gehan-
teerd en worden pensioenrechten opgebouwd voor 
diegenen die onvrijwillig buiten het arbeidsproces 
komen te staan. 

90 De VUT-regeling voor ambtenaren blijft vooralsnog 
gehandhaafd en wordt gefinancierd op basis van om-
slag. De reikwijdte van de VUT wordt mede bezien 
in het kader van de personeelsbezetting bij de over-
heid. 

95 Er zal studie worden verricht naar flexibilisering van 
de pensioenregelingen. 

De uitkeringen van de werknemersverzekeringen 
blijven gerelateerd aan het laatst verdiende loon. 

100 Een uitkering mag niet fungeren als afkoopsom voor 
het recht op arbeid. Zowel naar financiering, uitvoe-
ring als uitkeringsrechten en -voorwaarden dient het 
sociale zekerheidstelsel bij te dragen aan vergroting 
van werkgelegenheid. In de werkloosheidswet en de 

105 WAO worden fouten en onduidelijkheden als gevolg 
van de stelselherziening hersteld. Dit komt niet al-
leen de eenvoud van het stelsel, maar vooral ook de 
rechtspositie van de uitkeringsgerechtigde ten goe-
de. 

110 
Via bij-, her- of omscholing of deelname aan werker-
varingsprojecten worden werklozen zo veel mogelijk 
in staat gesteld tot (hernieuwde) deelname aan het 
arbeidsproces. Terugploegen van uitkeringsgelden 

115 naar nieuwe arbeidsplaatsen tegen ten minste het 
minimumloon wordt bevorderd. 

Voor wie de leeftijd van het studiefinancieringsstel-
sel gepasseerd is, wordt onder nader te omschrijven 

120 voorwaarden het recht om met behoud van de uitke-
ring te studeren, ook op HBO en universitair niveau, 
verruimd. Leeftijdsbeperkingen bij toepassing van 
scholingsfaciliteiten worden opgeheven. 

125 De eerste bescheiden bijverdienste uit arbeid naast 
de uitkering wordt vrijgelaten. Bij hogere inkomsten 
uit arbeid vindt een geleidelijk oplopende korting op 
de uitkering plaats. In de mate waarin het perspectief 
op arbeid toeneemt, krijgt een scholings- of sollicita- 

130 tieplicht een meer verplichtend karakter. Indien een 
werkloze bij reëel perspectief op een passende baan 
weigert zich te laten om-, her- of bijscholen dan wel 
te solliciteren vindt een korting plaats op de uitke-
ring. In de mate waarin het perspectief op arbeid 

135 wijkt wordt de sollicitatieplicht versoepeld dan wel 
opgeschort. 

De overheid verplicht zich tot het verwezenlijken 
van het recht op een arbeidsplaats voor jongeren die 

140 zich op de arbeidsmarkt melden, en tot de daarbij 
behorende minimumloonbescherming. 
Een begin wordt gemaakt met een systeem waarbij 
alle schoolverlaters die langer dan een jaar werkloos 
zijn een werkervaringsplaats wordt aangeboden. De 

145 tijdelijke voorziening gemeentelijke werkgelegen-
heidsinitiatieven wordt in die richting uitgebouwd. 
Hierbij wordt uitgegaan van een volwaardige rechts-
positie voor de betreffende jongeren. 

150 De voorgenomen verlaging van de uitkeringsnorm 
voor jongeren van 23 - 27 jaar zonder recente 
werkervaring en van uitwonende jongeren tot 21 jaar 
gaat niet door. 

155 Inkomensvervangende uitkeringen worden geleide-
lijk omgezet in zelfstandige inkomensaanspraken 
waarbij op minimumniveau de aanspraken voor een 
alleenstaande 70 procent, en voor een alleenstaande 
ouder 90 procent van het sociaal minimum blijven. 

160 Voor samenwonenden/gehuwden wordt dit twee 
keer 50 procent. 
Eenmaal via arbeid verworven economische zelf-
standigheid wordt in de sociale zekerheid zo lang 
mogelijk gerespecteerd. 

165 In dit kader wordt begonnen met de omzetting van 
de IOAW en de IOAZ in een zelfstandig uitkerings-
recht. 
Voor de '1990-generatie' wordt gekozen voor een 
cohortsgewijze invoering van zelfstandige uitke-

170 ringsrechten, onder gelijktijdige afschaffing van 
kostwinnersfaciliteiten in overige regelingen. 

De mogelijkheden van gemeenten in het kader van 
de bijzondere bijstand, voor ondersteuning van 

175 mensen met specifieke uitgaven, worden verruimd, 
met dien verstande dat de rijksoverheid primair ver-
antwoordelijk is voor het inkomensbeleid. 

De financiering van de sociale zekerheid dient min- 
180 der eenzijdig op de factor arbeid te berusten. Nader 

onderzoek naar mogelijkheden tot verbreding van 
de heffingsgrondslag wordt gedaan. Uit een oogpunt 
van verdeling van lasten wordt hierbij ook en verho-
ging van rijksbijdragen aan volksverzekeringen of 

185 fiscalisering mogelijk. 

Het EG-beleid wordt ook voor het fiscale beleid 
steeds belangrijker. Dat geldt allereerst voor de kost-
prijsverhogende belastingen. Bij de afstemming van 

190 de loon- en inkomstenbelasting mag het uitgangs-
punt van heffing naar draagkracht niet prijs gegeven 
worden. 

In de loon- en inkomstenbelasting wordt bij de hef- 

13 



195 fing uitgegaan van de zelfstandige draagkracht (be-
paald door de hoogte van het inkomen en door de 
woon- en leefsituatie). 
Er komt een verhoogde basisaftrek voor alleen-
staanden en alleenstaande ouders op basis van crite- 

200 ria die een afdoende controle mogelijk maken. 

Ten einde het fiscale stelsel rechtvaardiger te maken 
worden aftrekposten -anders dan met name verwer-
vingskosten en regelingen voor oudedagsvoorzie- 

205 ningen- voor iedereen aftrekbaar tegen het tarief van 
de eerste schijf met inachtneming van een redelijke 
overgangstermijn. De opbrengst kan mede worden 
benut voor verlaging van de tarieven. 

210 Er wordt een actief beleid gevoerd tot het bestrijden 
van fraude, op het gebied van belastingen, sociale ze-
kerheid en subsidies. Hieronder valt ook oneigenlijk 
gebruik van internationale heffingen en subsidies. 
Dit vergt wetgeving en een verdere intensivering van 

215 de controle. Internationale samenwerking zal hier-
toe worden bevorderd. 

14 



HOOFDSTUK 3 Die pluriformiteit, de mogelijkheid van mensen in 
vrijheid hun eigen levenskeuzen te maken, is een 

3.1, KWALITEIT EN SAMENHANG (niet groot goed. Niemand kan en mag binnen de grenzen 
amendeerbaar) van de democratische rechtsorde dat recht ontzegd 

worden. 
Het is een uitdaging voor de PvdA om de kwaliteit De grenzen die de rechtsorde stelt, gelden ook in die 
van gemeenschapsvoorzieningen te behouden en gevallen waarin godsdienstige of politieke overtui- 
verbeteren en aan te passen aan nieuwe maatschap- gingen daartegen ingaan. Gelijke behandeling van 
peljke ontwikkelingen en problemen. vrouwen en mannen mag door geen overtuiging ge- 
Een gezonde, duurzame economische ontwikkeling kort worden. 
is daarvoor voorwaarde De voorzieningen gereali Discriminatie naar ras herkomst leeftijd hetero of 
seerd in de verzorgingsstaat functioneren op hun homoseksuele gerichtheid, overschrijdt eveneens 
beurt echter weer als voorwaarde voor economische die grenzen. 
groei. Immers goed onderwijs, een goede volksge- 
zondheid, infrastructurele voorzieningen zijn daar- Dat mensen mondiger en zelfstandiger zijn gewor- 
voor onontbeerlijk. Degenen die beweren dat ge- den en dat hun ontplooiingskansen zijn vergroot 
meenschapsvoorzieningen met name leiden tot te heeft de betekenis van maatschappelijke organisa- 
hoge collectieve lasten, miskennen daarmee hoezeer  ties  veranderd. Deze wijzigingen in de sociale struc- 
deze voorzieningen een betekenis hebben voor het tuur horen gevolgen te hebben voor de wijze waarop 
welzijn van de bevolking en een basis bieden voor de verzorgingsstaat is georganiseerd. Waar sociale 
economische activiteit, structuren niet meer automatisch bepalen op wie 

men in tijden van afhankelijkheid kan terugvallen, 
Waar de kwaliteit van de samenleving nog vele te- behoort het tot de verantwoordelijkheid van de 
korten kent, is inzet van meer mensen nodig. Men- overheid om te zorgen dat geen mensen buiten de 
sen inzetten op plaatsen waar ze nodig zijn verhoogt boot vallen. De overheid dient borg te staan voor de 
niet alleen de kwaliteit van de samenleving maar ook georganiseerde solidariteit waar de persoonlijke 
haar samenhang. Die samenhang wordt immers be- spontane solidariteit niet (voldoende) bestaat of uit- 
palend beïnvloed door de mate waarin mensen in de komst kan bieden. Juist ook voor diegenen die lang- 
samenleving kunnen participeren. Het verrichten  dung  of altijd afhankelijk zijn. Zij zijn het meest aan- 
van betaalde arbeid en het zo verwerven van econo- gewezen op de georganiseerde solidariteit. 
mische zelfstandigheid is daartoe een belangrijk De overheid dient hier basisgaranties te bieden. 
middel. Maar ook de mate waarin mensen deel kun- 
nen nemen aan onderwijs, gebruik kunnen maken Een complexe samenleving als de onze vraagt om 
van culturele voorzieningen, terug kunnen vallen op een overheid die op uiteenlopende wijzen kan han- 
een recht op zorg dat hen behoedt voor afhankelijk- delen en reageren; vraagt om een overheid die aan 
heid zijn in dat verband van het grootste belang. De- die complexiteit recht kan doen. 
ze voorzieningen bieden mensen bovendien moge- Overheidsinterventies zullen dan ook -afhankelijk 
lijkheden tot persoonlijke ontplooiing, zelfstandig- van de situatie en het maatschappelijk probleem of 
heid en mondigheid. Niet iedereen heeft echter gelij- ontwikkeling waarop een reactie noodzakelijk is- 
ke kansen als het gaat om het gebruik van voorzie- verschillend zijn. Dan weer zal de overheid sturend 
ningen. moeten zijn, dan uitdagend, dan regelend, dan infor- 
Het spreekt vanzelf dat dat om een reactie vraagt. matieverstrekkend. De beginselen van de democra- 
Gelijke kansen, een rechtvaardige verdeling en een tische rechtsstaat: rechtszekerheid en rechtsgelijk- 
goede toegankelijkheid van kwalitatief hoogwaardi- heid zijn daarbij vanzelfsprekend uitgangspunt. 
ge voorzieningen zijn doelstellingen van de PvdA. 
De verhoging van de kwaliteit van voorzieningen is Wetgeving beoogt individuele burgers, organisaties 
evenzeer gebaat bij gemotiveerde medewerkers. Dit en ondernemingen aan te spreken op hun bijzondere 
is een belangrijke reden om hun werkdruk te verklei- verantwoordelijkheid voor waarden en belangen, als 
nen en onevenwichtigheden in hun inkomenspositie zij die niet als vanzelfsprekend onderkennen. De 

weg te nemen.. huidige wetgeving moet worden getoetst op de vraag 
of deze bijdraagt aan het eenvoudig bereiken van 

Onze samenleving is de laatste decennia ingrijpend doelstellingen en of deze wel voldoende is aangepast 
van samenstelling veranderd. Er zijn meer oudere aan de maatschappelijke ontwikkelingen die plaats 

mensen dan voorheen terwijl voor jongeren het om- gevonden hebben en vinden. Waar kritiek op de 
gekeerde geldt. Mensen uit andere cultüren hebben overheid terecht is dient deze, gezien de belangrijke 
zich in Nederland gevestigd. Onze samenleving is rol die de overheid heeft te vervullen, te inspireren 
derhalve van aanzien veranderd, is in cultureel op- tot het verbeteren van het overheidsfunctioneren. 
zicht pluriformer geworden. De komende jaren zal, wellicht meer dan ooit in het 
De samenhang in een pluriforme samenleving als de verleden, weer een beroep worden gedaan op het or- 
onze wordt gewaarborgd door het gegeven dat allen denend vermogen van de overheid. De PvdA zal 
in dit land, oud of jong, man of vrouw, in Nederland zich met al haar creativiteit inzetten om nieuwe we- 
geboren of niet, principieel gelijke rechten en plich gen voor de behartiging van vanouds beschermde 

ten hebben belangen te vinden. Zij zal tevens nieuwe methoden 
De pluriformiteit in onze samenleving is ook ver- moeten zoeken voor de Organisatie van de nodige 
groot door een toenemende variatie in levensstijlen. maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover 
De individualisering en toegenomen mondigheid de bestaande maatschappelijke problemen. 
van mensen, de vrijheid om buiten sociale, vaak le- 
vensbeschouwelijk gefundeerde kaders te treden of Het past niet in onze traditie van emancipatie van al- 
juist daar zelf en niet op grond van traditie voor te - le burgers naar meer vrijheid en verantwoordelijk- 
kiezen, illustreren dat. heid, dat de staat de verdediging van alle kwetsbare 
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belangen tot zijn monopolie maakt. De geschiedenis 
heeft echter geleerd dat een verantwoordelijke maat-
schappij het niet zonder organisatie door de over-
heid kan stellen. Een beroep op het zelforganiserend 
vermogen van een verantwoordelijke samenleving, 
wat men daaronder ook wil verstaan, volstaat niet. 
De wetgever moet de condities vastleggen waarop de 
deelnemers in het maatschappelijke verkeer kunnen 
worden aangesproken. Niet alleen door de overheid, 
maar ook dooi elkaar. In de visie van de PvdA heb-
ben overheid en burgers, gescheiden maar elkaar 
aanvullende verantwoordelijkheden voor duur-
zaamheid, kwaliteit en samenhang. Die zorg gaat ons  
alien  aan, als recht en plicht. 

Voor de PvdA ligt de politieke opdracht voor de ja-
ren negentig in een strategie die sociale, culturele en 
economische vernieuwing combineert. In die strate-
gie wordt een bijzondere plaats toegekend aan het 
onderwijs. Het onderwijs dient in hoofdzaak twee 
doelen: het moet mensen voorbereiden op deelname 
aan het arbeidsproces en het moet bijdragen aan de 
ontplooiing, emancipatie en algemene vorming van 
mensen. Deze twee doelen liggen niet vanzelf in el-
kanders verlengde, maar het is voor de PvdA een 
uitdaging om de verschillende doelen te verbinden. 
Uitgaven gedaan ten behoeve van het onderwijs zijn 
investeringen in de kwaliteit van de bestaande en ko-
mende samenleving. 
Om de verschillende doelen van het onderwijs te 
kunnen verwezenlijken, moet het onderwijsaanbod 
gevarieerd, maatschappelijk relevant en voor alle 
burgers toegankelijk zijn. Niet alleen voor jongeren 
is onderwijs een belangrijke voorwaarde om weer-
baar en flexibel in de maatschappij te staan. Ook 
voor volwassenen moet er een gevarieerd en kwalita-
tief goed onderwijsaanbod zijn. Onderwijs aan vol-
wassenen kan bijdragen aan de emancipatie van in-
dividuen en groepen (vrouwen, etnische groepen), 
kaL - ansen voorbereiden op de veranderende mo- 

zien en eisen van samenleving en arbeids- 
ma ertoe bijdragen dat ouderen zo lang 

rut stief deelnemen aan de samenleving. Aan 
her o ian de toekomst stellen wij de eis dat 
hei en spannend is voor iedereen. 
Aandaç1 wordt besteed aan mensen die in achter-
standssituaties leven en daarom recht hebben op ex-
tra voorzieningen; 
Leerlingen met bijzondere aanleg en vaardigheden 
krijgende aandacht en prikkels die ze nodig hebben. 
Onderwijs dat aan deze voorwaarden voldoet, stelt 
hoge eisen aan de leerlingen, maar ook aan de on-
derwijsgevenden. Er moet daarom veel verbeterd 
worden in de salarisstructuur en arbeidsomstandig-
heden van onderwijzend personeel. Dat zal samen 
met een heldere visie van de overheid op het onder-
wijs de motivatie versterken. 

12. ONDE (a sendeerhaar) 

Opleidingsanterstanden ontstaan reeds op zeer 
jonge leeftijd. Leerlingen worden wederom vanaf de 

S vierjarige leeftijd tot de basisschool toegelaten. Het 
beleid gericht op een grotere zorgbreedte van het ba-
sisonderwijs wordt versterkt, waardoor de verwij-
zing.inns het speciaal onderwijs in omvang kan afne-
men. 

10 
Voor de leeftijdsgroep van 12-15/16-jarigen komt 

16  

er gemeenschappelijke basisvorming. Hiertoe is een 
herschikking van het scholenbestand noodzakelijk 
op regionaal niveau. 

15 Deze herschikking is gericht op de vorming van bre-
de scholengemeenschappen, en waar dat niet kan op 
de vorming van zelfstandige vierjarige scholen voor 
basisvorming. 

20 Voor de leeftijdsgroep boven 15/16 jaar wordt een 
samenhangend stelsel ontwikkeld van korte en lange 
beroepsopleidingen enerzijds, voorbereidend hoger 
onderwijs anderzijds. Basisvorming is geen eindon-
derwijs. Bevorderd moet worden dat leerlingen Of 

25 een beroepsopleiding volgen Of voorbereidend ho-
ger onderwijs, met aansluitend een hogere of weten-
schappelijke opleiding. 
Flexibilisering en versterking van de samenhang tus-
sen de diverse onderwijssoorten wordt daartoe 

30 bevorderd. HAVO en VWO worden geleidelijk 
geïntegreerd tot een schoolsoort met verschillende 
leerwegen. 

Er komt een verbeterde samenhang en wederzijdse 
35 . doorstroming tussen wetenschappelijk en hoger be-

roepsonderwijs. Na een selectieve propedeuse wordt 
door instelling en student gestreefd naar een zo effi-
ciënt mogelijk studieverloop. De overheid is verant-
woordelijk voor de financiering van tweede fase-op- 

40 leidingen in het hoger onderwijs ten behoeve van een 
door de universiteiten op basis van studieresultaten 
geselecteerde groep studenten. 
Zij bevordert de deelname van derden aan de finan-
ciering van opleidingen in de tweede fase. 

45 
Het bestaande stelsel van studiefinanciering zal zo-
danig worden gewijzigd dat het eenvoudiger en 
rechtvaardiger wordt. Daarbij zal een ouder-onaf-
hankelijk stelsel worden gerealiseerd bestaande uit 

50 een (in- en uitwonende) basisbeurs, de algemene 
mogelijkheid van aanvullende studieleningen -die 
rentedragend worden na beëindiging van de studie-, 
een verruimde bijverdienregeling en een collectieve 
ziektekostenverzekering voor studerenden. 

55 Ter voorkoming van een mogelijke studiedrempel, 
van met name studerenden uit lagere inkomensgroe-
pen, wordt in het gewijzigde stelsel een systeem van 
schuldlimitering ingebouwd, waarbij een deel van de 
schuld wordt omgezet in een gift. 

60 De aflossing van de studieschuld wordt afgestemd 
op de werkelijke terugbetalingscapaciteit van de stu-
derende na beëindiging van de studie. 
Voor gehandicapte studenten zal een aparte regeling 
gelden. 

65 
De opbouw van een samenhangend stelsel van alge-
mene en beroepsgerichte volwasseneneducatie, 
waaronder de open universiteit, wordt met kracht 
voortgezet. Bijzondere aandacht voor toegankelijk- 

70 heid, laag-drempeligheid en aansluiting van de 
voorzieningen is daarbij nodig. Een stelsel van edu-
catief verlof zal worden ontwikkeld om de deelname 
aan volwasseneneducatie aanzienlijk te vergroten. 
Er wordt een begin gemaakt met een stelsel van  'on- 

75 derwijsrechten', met aandacht voor de toenemende 
onderwijsvraag van ouderen. Dit onderwijsrecht 
krijgt gestalte door de introductie van het,zgn. vou-
cher-systeem. 

80 Nascholing wordt een normaal onderdeel van de 
taak van een leerkracht. Grotere aandacht zal wor- 



den besteed aan loopbaanplanning en personeelsbe- 
leid in ruimere zin. 
Doorstroming en vervroegde uittreding zullen daar- 

85 bij belangrijke instrumenten blijven. 

In de besturing van het onderwijs dient meer ruimte 
te komen voor afweging door instellingsbesturen zelf 
en de lokale en provinciale overheid. Landelijk wor- 

90 den kwaliteitseisen vastgesteld en wordt op de nale-
ving daarvan toegezien. Deze veranderende taak-
stelling heeft consequenties voor de omvang van de 
taken en het ambtelijk apparaat van het ministerie 
van onderwijs en wetenschappen. 

95 
In de planning, de bouw en de instandhouding van 
voorzieningen komt de provincies een belangrijke 
rol toe. 
Gemeente- en provinciale besturen maken gebruik 

100 van het instrument van directe meting naar de maat-
schappelijke behoefte bij het vervullen van hun wet-
telijke taak zorg te dragen voor voldoende openbaar 
onderwijs. 

105 Het beleid is erop gericht om de nieuwe technologie 
en informatica een vaste positie te geven in het on-
derwijs. Dit vereist een langjarig investeringsbeleid. 

3.3. VOLKSGEZONDHEID EN 
MAATSCHAPPELIJKE 
DIENSTVERLENING (amendeerbaar) 

5 De toegankelijkheid van de zorg moet gewaarborgd 
blijven, evenals een goede spreiding en beschikbaar-
heid van voorzieningen. Eventuele beperkingen van 
het gebruik mogen niet in de eerste plaats financieel 
van aard zijn. Over de beschikbaarheid van voorzie- 

10 ningen zal besluitvorming plaatsvinden aan de hand 
van wetenschappelijke informatie over medisch nut 
en kosten. Planning en verstrekkingenpakket zullen 
voldoende zekerheid moeten bieden voor het nood-
zakelijk aanbod van zorg. 

15 
De komende jaren zijn er met name extra middelen 
noodzakelijk voor het inlopen van de achterstanden 
in de langdurige zorg. 
Een toenemend aantal mensen is daarvan afhanke- 

20 lijk zoals geestelijk gehandicapten, verblijfspatiën-
ten in psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuisbe-
woners en bewoners van bejaardenoorden. In deze 
vorm van zorg is een grote achterstand ontstaan: een 
tekort aan bedden en een tekort aan personeel resul- 

25 terend in te lange wachtlijsten en slechte huisvesting. 
Verbeteringen in de zorg worden mede betaald uit 
bezuinigingen die de kwaliteit niet aantasten. 
Vrouwenhuipverleningsprojecten worden uitge-
breid en op termijn geïntegreerd in de reguliere zorg. 

30 In de komende periode zal een sterke nadruk dienen 
te liggen op het doelmatig besteden van de beschik-
bare middelen. 

De mogelijkheden voor professionele zorg aan huis 
35 dienen te worden vergroot. Wijzigingen in het verze-

keringsstelsel dienen te worden getoetst aan de mate 
waarin thuiszorg -met name voor gehandicapten en 
chronisch zieken- mogelijk wordt, onder meer door 
verbetering van de gezinsverzorging, het kruiswerk 

40 en de bejaardenhulp. Belemmeringen in financie-
ring, organisatie e.d. voor een adequate endoelmati-
ge samenwerking in de eerste lijn en voor het bieden  

van een samenhangend hulpaanbod, worden wegge-
nomen. Bevorderd wordt dat gehandicapten voor de 

45 voorzieningen die zij nodig hebben slechts naar één 
loket hoeven. 
Voorlichting om te motiveren tot gezonder gedrag 
door beperking van gebruik van tabak en alcohol, 
door gezondere voeding en meer sportieve inspan- 

50 fling  is van groot belang. 
Voorlichting over veilig seksueel gedrag vormt het 
belangrijkste middel om de ziekte Aids in te dam- 
men. 
Gemeenten krijgen de ruimte om hun gezondheids- 

55 diensten adequaat toe te rusten ten einde dergelijke 
taken te kunnen uitvoeren of coördineren. 

In de komende regeerperiode wordt een ziektekos-
tenverzekering voor alle inwoners geïntroduceerd, 

60 met een breed en diep basispakket, vergelijkbaar 
met het huidige ziekenfondspakket en de AWBZ. 
De premie wordt voor een zo groot mogelijk deel via 
de belastingheffing naar draagkracht opgebracht. 
De eigen bijdragen voor specialistische hulp en ge- 

65 neesmiddelen worden afgeschaft. 

De overheid dient verantwoordelijk te blijven voor 
de planning van voorzieningen. De invloed van lage-
re overheden zal worden vergroot door het geven 

70 van meer bevoegdheden ten aanzien van zorginstel- 
lingen. 
Verzekeraars worden bij de uitvoering ingeschakeld. 

De overheid is verantwoordelijk voor de bewaking 
75 van de kwaliteit van de zorg. De Inspectie dient zo-

danig te zijn toegerust dat aan deze verantwoorde-
lijkheid vorm gegeven kan worden. De kwaliteits-
toetsing en het kostenbewustzijn binnen de volksge-
zondheidszorg zullen worden gestimuleerd. 

80 De bevoegdheden van de Inspectie worden uitge-
breid (een verplichting voor instellingen en beroeps- 
beoefenaren om informatie te verstrekken). 

De positie van gebruikers van deze voorzieningen 
85 zal door wettelijke regelingen worden versterkt. 

Elke instelling krijgt een interne instantie voor 
klachtenbehandeling. Er is beroep mogelijk op een 
extern publiekrechtelijk orgaan. 
Voor de ondersteuning van plaatselijke, provinciale 

90 en nationale patiëntenorganisaties worden meer 
middelen uitgetrokken. 

Het recht op euthanasie, onder strikte voorwaarden 
en uitsluitend als de betrokkene zijn vrije wil daartoe 

95 bij herhaling heeft kenbaar gemaakt, wordt wettelijk 
geregeld. In de wet wordt bepaald dat de vrije wil van 
betrokkene ook in een euthanasieverklaring kan 
worden vastgelegd. Een zinloze medische behande-
ling kan gestaakt worden zonder dat van euthanasie 

100 sprake is. Dat geldt ook voor het staken van een zin-
loze medische behandeling van een vegetatief coma-
teuze patiënt. Blijft een comateuze patiënt echter 
zonder behandeling leven en is er geen sprake van 
een euthanasieverklaring, dan mag geen euthanasie 

105 worden toegepast. De arts die aan de eisen van de 
wet voldoet is niet strafbaar. De positie van de ver-
pleegkundige die uitvoeringshandelingen verricht 
onder verantwoordelijkheid van de arts zal afzon-
derlijk worden geregeld. 

110 
Er komt een wettelijke regeling van het erfelijkheids-
onderzoek, waarbij de vrijwilligheid van de onder- 
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zochten voorop staat. 
De resultaten van een erfelijkheidsonderzoek mo-

115 gen alleen aan de onderzochten worden meege-
deeld. 
Aanwending van deze gegevens voor niet-medische 
doelen, b.v. door verzekeringsmaatschappijen of 
werkgevers, wordt verboden. 

120 
Technologische ontwikkelingen die er toe leiden dat 
de selectie van mensen op grond van aanleg en gene-
tische prognoses wordt uitgelokt, worden op grond 
van ethische overwegingen niet toegepast. 

125 Er komt een wettelijke regeling voor gen-therapie 
waarin de voorwaarden waaronder de toepassing 
daarvan wordt toegestaan worden opgenomen. De 
methodes moeten naar strenge normen volkomen 
veilig zijn en volgens een daartoe bevoegd college 

130 ethisch verantwoord: behandeling is slechts mogelijk 
als die een genezing van de betrokkene bewerkstel-
ligt en geen veranderingen in de erfmassa van toe-
komstige generaties teweegbrengt. 
Ook hier staat de vrijwilligheid van de patiënt voor- 

135 op en mogen de gegevens niet aan anderen worden 
doorgegeven. 
Proefnemingen zijn slechts mogelijk onder de door 
de overheid gestelde voorwaarden en eisen. 
Er komt een wet op de medische experimenten, 

140 waarin onder meer de experimenten op (pre-) 
embryo's geregeld wordt. 

Kunstmatige bevruchting is een geaccepteerde me-
thode voor het krijgen van kinderen. Commercieel 

145 draagmoederschap blijft verboden. 

De rechtsbescherming van risico-groepen, Aids-pa-
tiënten en sero-positieven wordt wettelijk geregeld. 
Er wordt bevorderd dat dit op Europees niveau in 

150 een richtlijn vastgelegd wordt. 

In de komende regeerperiode dient meer aandacht 
te worden besteed aan het onderzoek naar preventie 
en chronisch invaliderende ziekten. Binnen de be- 

155 schikbare middelen voor medisch onderzoek wordt 
prioriteit gegeven aan sociaal-wetenschappelijk en 
fundamenteel onderzoek, bij voorbeeld naar de gro-
te gezondheidsverschillen tussen mensen met een 
verschillende sociaal-economische status, reuma en 

160 vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoor-
nissen. 

Een belangrijk terrein van overheidszorg is de maat-
schappelijke dienstverlening. Deze omvat een grote 

165 variëteit van voorzieningen en functies zoals de 
thuiszorg, advies en informatie bij sociale proble-
men, de opvang van mensen in crisissituaties en 
thuislozen en het algemeen maatschappelijk werk. 
De verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen 

170 ligt deels bij de gemeenten, deels bij het rijk. De 
maatschappelijke dienstverlening moet inspelen op 
de snel veranderende sociale vraagstukken: een toe-
nemend aantal ouderen, ontwikkeling van een mul-
ticulturele samenleving, problemen ten gevolge van 

175 langdurige werkloosheid en van sociaal isolement. 
Vernieuwing en kwaliteitsverbetering en vergroting 
van de doelmatigheid van de dienstverlening vragen 
aandacht. 
Het welzijnsbeleid wordt gericht op nieuwe maat-

180 schappelijke ontwikkelingen. Hiertoe worden ont-
wikkelingsactiviteiten en experimenten onderge-
bracht in een landelijk programma. In het welzijns- 
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beleid komt ook de betekenis en waarde van sport-
beoefening tot uitdrukking. In de sfeer van vrijetijds- 

185 besteding wordt zeggenschap, initiatief en eigen or-
ganisatie van mensen bevorderd. 

3.4. KUNST EN MEDIA (amendeerbaar) 

De overheid voert op het terrein van de kunsten een 
voorwaardenscheppend beleid. Uitgangspunten 

5 daarbij zijn: kwaliteit, toegankelijkheid, vernieu-
wing en emancipatie. De overheid draagt zorg voor 
de vereiste basisvoorzieningen en infra-structuur, 
ten einde een brede cultuuroverdracht te waarbor-
gen. 

10 Zij ondersteunt in het bijzonder de noodzakelijke 
vernieuwing en honoreert originaliteit in de artistie-
ke produktie, ook als opdrachtgever. 
Zij draagt zorg voor een effectieve cultuurspreiding. 
Dat betekent de voorziening in de uitleen van boe- 

15 ken, video, film en beeldende kunst en de integratie 
van de kunstzinnige vorming in het reguliere onder-
wijs, evenals de bereikbaarheid van muziek, theater, 
ballet als uitvoerende kunsten, voor een breed pu-
bliek. 

20 Zij stimuleert kunstzinnige vorming en amateuristi-
sche kunstbeoefening. 
Zij draagt de eerste verantwoordelijkheid voor het 
behoud en de uitbreiding van collecties in musea en 
archieven, en ziet toe op de kwaliteit van de bebouw- 

25 de omgeving. 

De toepassing van het profijtbeginsel kan, gegeven 
de essentiële betekenis van de ontwikkeling der kun-
sten, zowel naar produktie als naar consumptie ge- 

30 meten, slechts een beperkte betekenis hebben. Het 
mag de toegankelijkheid voor brede groepen door 
tarieven niet belemmeren. 
Om de toegankelijkheid te vergroten worden de 
rijksmusea een dag per week gratis opengesteld. 

35 
In Europees verband is behoud en ontwikkeling van 
de Nederlandse cultuur en taal van groot belang om 
aldus bij te dragen aan noodzakelijke en vruchtbare 
verscheidenheid. 

40 Nederland zal daarbij een stimulerende functie ver-
vullen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van ge-
meenschappelijke projecten op artistiek terrein door 
de lidstaten der Europese Gemeenschap. 
In het Nederlandse internationale cultuurbeleid is 

45 nauwe samenwerking gewenst tussen Nederland en 
de Nederlandstalige gemeenschap in België. 
Cultuuruitingen van etnische groepen worden gesti-
muleerd. 

50 Het mediabeleid van de overheid zal zijn gebaseerd 
op twee uitgangspunten: 
Het scheppen van waarborgen voor de vrijheid van 
informatie en meningsvorming en de bevordering 
van cultuurspreiding in de breedste zin. Via de mas- 

55 samedia kan de overheid, met inachtneming van de 
grondwettelijke informatievrijhéid, in stimulerende 
en voorwaardenscheppende zin aan cultuursprei-
ding belangrijk bijdragen. 
Zulk voorwaardenscheppend beleid zal geleidelijk 

60 in de plaats treden van het voorwaardenstellende 
optreden, in het bijzonder jegens de omroep, tot nu 
toe. 
Op basis van deze uitgangspunten heeft de overheid 
de verantwoordelijkheid voor het bestaan van een 



65 publiek bestel, waarbinnen NOS en omroepvereni-
gingen in staat worden gesteld op niet-commerciële 
basis een veelsoortig aanbod aan informatie, educa-
tie, kunstprogramma's en amusement aan te bieden. 
Dit aanbod moet ook in die zin gevarieerd zijn, dat 

70 het bestel zowel grote als kleine publieksgroepen 
weet te bereiken. Daartoe is een minimum aan Ne-
derlandstalige programma's -ook in kostbaarder 
programmacategorieën- vereist. Daarnaast is uit-
breiding van de zendtijd overdag, vooral voor educa- 

75 tieve en informatieve doeleinden, van belang. De 
positie van het Stimuleringsfonds voor Nederlandse 
culturele omroepprodukties wordt versterkt. Zend-
tijdtoewijzing aan omroeporganisaties zal niet jaar-
lijks maar op basis van een meerjarig concessiesys- 

80 teem geschieden. Voor een goede ontwikkeling van 
de publieke omroep is het van belang de NOS be-
stuurlijk te verzelfstandigen en haar positie (finan-
cieel) te versterken. 
Het publieke bestel wordt gefinancierd uit de om- 

85 roepbijdragen en de opbrengsten van de STER-
zendtijd. Verhoging van de omroepbijdragen moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom mo-
gen de opbrengsten uit de STER worden vergroot 
binnen de grenzen die het karakter van een publiek 

90 bestel op grond van bovenstaande uitgangspunten 
stellen. Uitbreiding van de STER-zendtijd en tarief-
differentiatie al naar gelang kijkdichtheid, mogen 
daarom wel worden overwogen, opzettelijk verband 
tussen reclameboodschappen en programma's en het 

95 onderbreken van programma's door reclame niet. 
De mogelijkheden voor regionale en lokale omroe-
pen worden uitgebreid mede door reclame-inkom-
sten mogelijk te maken. 
Dagbladen en opinieweekbiadpers komen, door 

100 middel van het Bedrijfsfonds voor de Pers, in aan-
merking voor redelijke compensatie van gederfde 
advertentie-inkomsten. 
Ondanks de beoogde versterking van het publieke 
bestel, nationaal, lokaal en regionaal, zullen de mo- 

105 gelijkheden van (grensoverschrijdende) commercië-
le omroepen toenemen, te meer daar technische en, 
in het bijzonder in Europees verband, juridische be-
lemmeringen onhoudbaar zullen blijken. Mochten 
commerciële omroepen hun intrede doen dan zijn 

110 daarop toegesneden regelgeving en financiële hef-
fingen gewenst. 

In geen geval worden drukpersondememingen in ei-
gendom en beheer van omroepen betrokken. Con- 

115 centratie van economische en juridische zeggen-
schap over diverse soorten media tegelijk in handen 
van een onderneming dient met wettelijke middelen 
te worden verhinderd. Naar het voorgestelde model 
van het Bedrijfsfonds voor de Pers en de Mediaraad 

120 wordt een wettelijke regeling tot stand gebracht, die 
een al te grote concentratie in eigendom van dag- en 
weekbladpers onmogelijk maakt. Dat kan en moet 
gebeuren op een wijze die de vrijheid van drukpers 
onverlet laat. 

3.5. GELIJKE KANSEN (amendeerbaar) 

Voorzieningen waar ieder recht op heeft, algemene 
voorzieningen, blijken door sommigen niet of slecht 

5 bereikt te worden. Maatschappelijke herkomst be-
paalt nog te veel de onderwijskansen, werk is niet 
voor iedereen beschikbaar. 
Onevenredig vaak geldt dit voor vrouwen en meis- 

jes, mensen die tot etnische groepen behoren en 
10 groepen jongeren. 

Daarnaar verdient bijzondere beleidsaandacht uit te 
gaan. Waar mogelijk in het kader van algemeen be-
leid. Bijzonder, categoraal beleid of bijzondere voor-
zieningen zijn slechts dan aangewezen als mensen 

15 niet bereikt worden door algemene voorzieningen 
en/of als hun problemen specifieke aandacht 
rechtvaardigen. 

Het onderwijsbeleid zal bij voorrang aandacht geven 
20 aan leerlingen, die vanuit een maatschappelijke ach-

terstand moeten werken. De gewone basisschool zal 
dan ook in de gelegenheid worden gesteld extra aan-
dacht te geven aan kinderen met leer- en opvoe-
dingsproblemen, zodat de groei van het speciale  on- 

25 derwijs binnen verantwoorde grenzen kan worden 
gehouden. 
In onderwijsvoorrangsgebieden kunnen gericht ex-
tra middelen worden aangewend, als met schoolbe-
sturen afspraken over het gebruik daarvan zijn ge- 

30 maakt. 
Doel van het onderwijs aan kinderen uit etnische 
groepen is hun integratie in de Nederlandse samen-
leving te bevorderen onder behoud van hun cultureel 
zelfbewustzijn. Handhaving van het onderwijs in de 

35 eigen taal en cultuur (OETC) valt ook onder het 
recht van etnische groepen om de eigen cultuur te be-
leven. 
Het probleem van de segregatie binnen het onder-
wijs wordt bestreden door een kwalitatief beleid in 

40 de betrokken scholen. 

Docentenopleidingen worden verbeterd, waarbij ge-
richte aandacht wordt gegeven aan het onderwijs aan 
meisjes en etnische groepen. Bevorderd zal worden 

45 dat jongeren uit etnische groepen docentenopleidin-
gen gaan volgen. Ouders en etnische organisaties 
worden meer betrokken bij het onderwijs om het vol-
gen van onderwijs te stimuleren. In de te ontwikke-
len eindtermen van het basisonderwijs zullen de  on- 

50 derwijsemancipatiedoelstellingen herkenbaar aan-
wezig moeten zijn. In de Wet op de basisvorming zul-
len verzorging en maatschappijleer als zelfstandige 
vakken worden ingevoerd. 

55 De arbeidsdeelname van vrouwen is nog steeds te 
laag. Waar het bereiken van economische zelfstan-
digheid verloopt via betaalde arbeid, is een aantal 
beleidsmaatregelen noodzakelijk. 
Het beleid gericht op positieve actie en herintreden- 

60 de vrouwen zal worden geïntensiveerd. Nodig zijnde 
zorg voor roldoorbrekend onderwijs, de zorg voor 
voldoende arbeidsplaatsen, de zorg voor voorzie-
ningen om de combinatie ouderschap - betaalde ar-
beid mogelijk te maken. Kinderopvang is dan ook 

65 een noodzakelijke infrastructurele voorziening. 
Een forse uitbreiding van kinderopvangplaatsen is 
noodzakelijk. De financiering van deze uitbreiding 
zal geschieden in een evenwichtige verhouding van 
alle belanghebbenden: ouders, bedrijfsleven en 

70 overheid. 
De overheid stelt eisen betreffende kwaliteit, toe-
gankelijkheid en betaalbaarheid. Er komt een lande-
lijk geldend tarief, rekening houdend met de draag-
kracht van de ouder(s). Bedrijven worden gestimu- 

75 leerd -via een aftrekpost in de vennootschapsbelas-
ting- kinderopvangplaatsen tot stand te brengen, al 
dan niet in de vorm van public-private-partnership. 
Indien het stimuleren onvoldoende resultaat heeft, 
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kan bedrijven een verplichting worden opgelegd. 
80 

Systematisch zal gewerkt worden aan het voorko-
men en bestrijden van mishandeling van vrouwen en 
vrouwenhandel. Dit krijgt intensievere aandacht van 
politie en justitie. 

85 Prioriteit heeft de bevordering van deskundigheid 
van hulpverleners op het terrein van hulp bij seksu-
eel geweld en incest. 
De capaciteit van vrouwenopvang zal worden ver-
groot. 

90 Versterking van de positie van vrouwen en het op-
heffen van de machtsongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen zijn nodig om mishandeling tegen te gaan. 
Bestrijding van geweld tegen homoseksuele mannen 
en vrouwen zal door middel van samenwerking van 

95 politie, hulpverlenende instellingen en organisaties 
van homoseksuele mannen en vrouwen, worden 
geïntensiveerd. 

Zowel op sociale als op economische gronden is het 
100 ongewenst dat Nederland voortgaat gedeeltelijk ar-

beidsongeschikten volledig uit het arbeidsproces te 
weren. De WAGW vervult een belangrijke rol bij het 
afremmen van de uitstoot naar de WAO. 
Afgestemd op de mogelijkheden van bedrijfstak of 

105 onderneming zal de verplichting gelden om een be-
paald percentage werknemers die voldoen aan de 
criteria van de WAGW in dienst te hebben. Onder-
nemingen die niet aan deze verplichting voldoen, be-
talen een afkoopsom ter hoogte van een volledige 

110 AAW-uitkering per arbeidsplaats. Daarnaast krijgt 
preventie van arbeidsongeschiktheid een hoge prio-
riteit. De bedrijfsgezondheidszorg wordt hiertoe uit-
gebreid en er wordt toegezien op een striktere nale-
ving van de regelgeving op het terrein van de ar- 

115 beidsomstandigheden. Medezeggenschapsorganen 
krijgen ruimere bevoegdheden. De Arbeidsinspec-
tie wordt beter toegerust. 

Het aantal ouderen neemt toe. Waar het overgrote 
120 deel van de ouderen volop zelfstandig functioneert, 

is voor een deel van hen specifieke zorg nodig. 
Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen zal 
meer aandacht worden besteed aan de huisvesting, 
veilige voetgangersroutes, goed openbaar vervoer. 

125 
De gemeente hoort de verantwoordelijkheid te dra-
gen voor de uitvoering van een samenhangend en 
toegankelijk voorzieningenbeleid ten behoeve van 
ouderen. 

130 Discriminatie naar leeftijd in bij voorbeeld de sa-
menstelling van besturen wordt verboden. 

Evenredige participatie -zowel kwantitatief als kwa-
litatief- van etnische groepen in maatschappelijke 

135 verbanden is uitgangspunt van beleid. Dit geldt zo-
wel voor leerling, leerkracht en werknemer als voor 
bestuurlijke functies. De overheid zal hierbij als 
werkgever een voortrekkersfunctie vervullen. Voor 
etnische jongeren is er een inspanningsverplichting 

140 voor overheid en bedrijfsleven om te komen tot 
evenredige deelname van etnische groepen aan de 
arbeidsmarkt. Deze inspanningsverplichting zou 
onderdeel moeten uitmaken van een sociaal ak-
koord. Mocht dit onverhoopt geen resultaten ople- 

145 veren, dan zullen verplichtende maatregelen, zoals 
'contract  compliance'  en/of quotering, moeten wor-
den genomen. 

Het ondernemerschap van leden van etnische groe- 
150 pen wordt gestimuleerd. Voor de eerste generatie 

komt er een beperkte ontheffingsmogelijkheid van 
de vestigingswetgeving, in combinatie met een oplei-
dingsfaciliteit. 

155 In een wet tegen discriminatie wordt het maken van 
onderscheid op grond van geslacht, hetero- of ho-
moseksuele gerichtheid, ras, politieke gezindheid, 
godsdienst, levensovertuiging, burgerlijke staat of 
leef- en woonsituatie verboden. 

160 
Nederland voert een duidelijk en ruimhartig beleid 
bij de toelating van vluchtelingen en bevordert dit 
ook in het kader van de internationale samenwer-
king. De medewerking van Nederland aan de tot- 

165 standkoming van een geharmoniseerd vluchtelin-
genbeleid in landen van de Europese Gemeenschap 
is alleen mogelijk als gevolg van een ruimhartige toe-
latingsnorm op basis van Verdragen van de Verenig-
de Naties inzake de Rechten van de Mens en het 

170 daarop gebaseerde vluchtelingenverdrag, en op ba-
sis van een duidelijke procedure met internationale 
rechtsbescherming. In Europees verband dient een 
politiek gevoerd te worden om een groter deel van de 
wereldvluchtelingenstroom op te vangen. 

175 
Legaal in Nederland wonende buitenlanders dienen 
over een zo duidelijk mogelijke rechtspositie te be-
schikken en zo min mogelijk te worden geconfron-
teerd met controlemaatregelen. 

180 Er komt een wet Gelijke Behandeling Vreemdelin-
gen waarin bepaald wordt dat zij, na vijf jaar legaal 
verblijf in Nederland, gelijk behandeld zullen wor-
den aan Nederlanders en niet langer onder de wer-
king van de Vreemdelingenwet vallen. 

185 
Zij die langer dan vijf jaar legaal in Nederland ver-
blijven krijgen het actief en passief kiesrecht bij de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten en het recht 
hun stem uit te brengen bij de verkiezingen voor de 

190 Tweede Kamer. Een staatscommissie zal worden 
verzocht advies uit te brengen over de vraag of ook 
het passief kiesrecht voor de Tweede-Kamerverkie-
zingen kan worden toegekend. 

195 De asielprocedure zal zowel zorgvuldig als kort zijn. 
Herziening van de Vreemdelingenwet moet leiden 
tot verbetering van de asielprocedure en mag niet ge-
bruikt worden om toelating van vluchtelingen verder 
te bemoeilijken. 

200 De behandelingsduur van naturalisatieverzoeken 
dient zoveel mogelijk te worden beperkt. 
Vreemdelingen die toegelaten zijn in het kader van 
gezinshereniging krijgen na een jaar verblijf een zelf-
standige verblijfsvergunning. 

De lokale aanpak van veel voorkomende criminali-
teit, vandalisme en winkeldiefstal zal krachtig onder-
steund worden. 

Criminaliteit, vooral de zware en georganiseerde 
vormen, stoort zich niet aan gemeente-, regio- of 
landsgrenzen. De politie-organisatie bij de opspo- 

10 ring van de daders van (zware) criminaliteit zal hier- 
op worden afgestemd. 
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De politietaak krijgt zoveel mogelijk gestalte op het 
lokale niveau en wordt geïntegreerd in het totale ge- 

15 meentelijke beleid. Daar waar het bestuurlijk draag-
vlak van de gemeente voor de behartiging van de po-
litietaak tekortschiet, zullen er regionale organisatie-
vormen voor de politie komen. De bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid voor de gehele politietaak -uitge- 

20 zonderd de justitiële aspecten- wordt gelegd in han-
den van de minister van Binnenlandse Zaken. 
De voorwaarden zullen worden vervuld om -met het 
PKP-rapport als basis- te komen tot een verantwoor-
de herschikking van capaciteit tussen gemeentelijke 

25 politiekorpsen. 

Ten einde effectief gestalte te geven aan criminali-
teitsbestrijding en de mogelijkheden voor preventie 
en hulpverlening te vergroten, wordt het politiebud- 

30 get  structureel verhoogd. 

Particuliere bewakingsdiensten zijn geen alternatief 
voor de politie. Zij vervullen echter wel een nuttige 
taak bij de beveiliging. Er komt een wettelijke rege- 

35 ling  voor bewakingsdiensten (opleidingseisen, be-
voegdheden, uitrusting, vergunningen en controle-
mogelijkheden). 

Belemmeringen die de burger bij het zoeken naar 
40 zijn recht ontmoet dienen te worden weggenomen. 

Dat vereist een goed toegeruste rechtelijke macht en 
het ontbreken van financiële drempels bij de gefi-
nancierde rechtshulp. 

45 In het functioneren van het strafrechtelijk apparaat 
heeft het verhogen van de pakkans bij wetsovertre-
dingen en het sneller verwerken van strafrechtelijke 
zaken prioriteit. De Organisatie wordt hieraan aan-
gepast en het personeel uitgebreid. 

50 
Het slachtoffer van criminaliteit heeft recht op een 
goede bejegening door politie en justitie. Deze die-
nen bij de afhandeling van een zaak rekening te hou-
den met de belangen van het slachtoffer. Rechten 

55 van het slachtoffer zullen in de wet worden opgeno-
men. 
Politie en Openbaar Ministerie dienen actief te be-
middelen bij een schaderegeling tussen dader en 
slachtoffer. 

60 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgt een rui-
mere grondslag. 

Het zoeken naar alternatieven voor de korte vrij-
heidsstraf - zoals dienstverlening- wordt voortgezet. 

65 Daarnaast blijft voldoende gevangeniscapaciteit een 
voorwaarde voor rechtshandhaving. 

Drugsverslaving is niet alleen een groot probleem op 
het terrein van de volksgezondheid, maar ook een 

70 belangrijke factor in het criminaliteitsvraagstuk. 
Het Nederlandse beleid, dat gericht is op het schei-
den van soft- en harddrugs en op het scheiden van 
gebruik van en handel in drugs, waarbij de gebruiker 
in de eerste plaats met hulpverlening tegemoet wordt 

75 getreden, wordt voortgezet. 
Daartoe dient de verslavingszorg verder te worden 
versterkt en beter te worden afgestemd op het werk 
van de GGD en andere sociale instellingen. 
De mogelijkheden om verslaafden die met justitie in 

80 aanraking komen te laten afkicken, worden ver-
ruimd.  

De activiteiten gericht op de aanpak van drugshan-
del worden geïntensiveerd. 

Y5 De herziening van de zedelijkheidswetgeving dient 
te worden voltooid. Uitgangspunt is daarbij dat de 
wet de seksuele zelfbeschikking dient te beschermen 

kyO 41fl1J 

De woningbouwprograrnmering wordt weer taak-
stellend en dient aan te sluiten op de veranderende 

5 maatschappelijke behoeften. 
Er zullen voldoende woningen worden gebouwd om 
het woningtekort kwalitatief en kwantitatief terug te 
dringen. In een evenwichtige programmering wordt 
ook het bouwen van koopwoningen bevorderd, me- 

10 de met het oog op de gewenste doorstroming. 

De positie van de gemeente op het terrein van de 
volkshuisvesting wordt verster t. Er omt een ge- 
meentelijk 

 

15 malige bijdragen voor nieuwbouw en woningverbe-
tering worden gestort. Er worden prestatie-eisen 
vastgesteld waarop de verantwoording aan het rijk 
gebaseerd moet zijn. De provincies zorgen daarbij 
voor een regionale afstemming van bouwactivitei- 

20 ten. 
Het bouwen in stedelijke agglomeraties wordt 
bevorderd.  

De revitalisering van de steden is van groot belan.N 

5 voor de kwaliteit van de omgeving. Vooral in de gro-

tere steden is de kwalitatieve woningachterstand no„.2 
zeer groot, daarom ligt het accent bij de aanpak van 

de stadsvernieuwing sterk op de grote steden. 

30 Aan het intensieve beheer van woningen en woon-
omgeving wordt meer aandacht besteed. 

De betaalbaarheid van het wonen wordt veilig ge-
steld door de handhaving van een gemengd stelsel 

35 van individuele subsidies en objectsubsidies. Aan de 
individuele huursubsidie wordt niet getornd. De 
maximumhuur waarover men subsidie ontvangt 
wordt geïndexeerd. 

40 Bij het bepalen van de aanvangshuren van gesubsi-
dieerde huurwoningen in de sociale sector wordt re-
kening gehouden met de draagkracht van mensen 
met een modaal inkomen. 
De nu geldende huurbescherming blijft gehand- 

45 haafd. 

Uitgangspunt  -- evenwichtige  behandeling  

60 Woningeorporaties en gemeentelijke woningbedrij-
ven worden in staat gesteld hun huisvestingstaken op 
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een sociaal en economisch verantwoorde wijze te 45 dualiseringstendens dat naast de besluitvorming in 
vervullen. Hun activiteiten moeten bijdragen aan democratische organen opnieuw voorstellen gedaan 
een gevarieerde bevolkingsopbouw van buurten en moeten worden voor aanvullende procedures als het 

65 wijken. volksinitiatief en het correctief wetgevingsreferen- 
Aankoop en eventuele verkoop van woningen wor- dum. 
den als instrumenten van sociaal volkshuisvestings- 50 
beleid ingezet. De vereiste gemeentelijke toestem- Wijziging van de Grondwet moet worden nage- 
ming bij het verkopen van corporatiewoningen blijft streefd ten einde belemmeringen weg te nemen voor 

70 gehandhaafd. de verkiezingen van de burgemeester door de ge- 
meenteraad en de Commissaris van de Koningin 

De positie van woonconsumenten wordt versterkt 55 door de Provinciale Staten. 
door steun aan de landelijke organisaties van huur- 
ders en eigen woningbezitters en door het stimuleren Aan de reorganisatie van de rijksdienst wordt op- 

75 van zelfstandige bewonersorganisaties op lokaal m- nieuw inhoud gegeven. Inzet daarbij is verhoging 
veau. In beginsel worden deze organisaties als ge- van de efficiency en effectiviteit, doorbreking van de 
spreks- en onderhandelingspartners erkend. Zij le- 60 verkokering en een bezinning op de inhoud van het 
veren hun inbreng in de totstandkoming van ge- beleid in relatie tot maatschappelijke ontwikkelin- 
meentelijke volkshuisvestingsplannen, het huur- gen en problemen. 

80 aanpassingsbeleid en het beheer van woning en De rijksdienst vervult de beleidsfuncties, de uitvoe- 
woonomgeving. Het resultaat kan in een convenant ring wordt opgedragen aan de andere overheden, 
worden vastgelegd. 65 danwel aan zelfstandige bestuursorganen, danwel 

aan te verzelfstandigen diensten. 
Extra aandacht wordt besteed aan de huisvesting van 

85 jongeren vanaf 18 jaar. Op tal van terreinen gebiedt de doelmatigheid van 
het beleid de erkenning dat verantwoordelijkheid al- 

70 leen waar gemaakt kan worden wanneer die gedeeld 
3,8. DE OVERHEID (amendeerbaar) wordt met anderen: andere overheden, maatschap- 

pelijke organisaties, sociale partners. 
De overheidsorganisatie dient te worden afgestemd Dat betekent de keuze voor het optreden van de 
op de toenemende Europese integratie. Nederland overheid als partner in een proces, maar wel altijd in 

5 streeft naar een economisch sterk en sociaal 75 het besef dat in geval anderen die verantwoordelijk- 
rechtvaardig Europa met goede gemeenschapsvoor- heid niet waar maken, de centrale overheid niet ont- 
zieningen, met solidariteit, rechtvaardigheid en ver- slagen kan worden van haar verantwoordelijkheid. 
draagzaamheid en democratie als wezenlijke ken- 
merken. Uitvoering van beleid waar de burger direct mee te 

10 De verwezenlijking van de interne markt biedt nieu- 80 maken heeft dient zoveel mogelijk op gemeentelijk 
we mogelijkheden op economisch en sociaal gebied. niveau plaats te vinden. Het decentralisatiebeleid 
Welvaart en werkgelegenheid zijn er mee gediend. dient als inzet te hebben het vergroten van de be- 
Zo ontstaat ook een goede basis voor aanpak van de leidsvrijheid van andere overheden waar het gaat om 
problemen waarmee de gemeenschap kampt: werk- de invulling en uitvoering van het beleid. 

15 loosheid en aantasting van het milieu. 85 Uitgangspunt daarbij is wederzijdse afhankelijk- 
Nederland streeft naar Europese besluitvorming die heid: de centrale overheid is verantwoordelijk voor 
aan de volgende eisen voldoet: doelstellingen en randvoorwaarden en andere over- 
- versterking van de mede-wetgevende en controle- heden voor de invulling en de uitvoering, 

rende taak van Europees Parlement; De wijze waarop en het tempo waarin deze over- 
20 - mede-wetgeving, samen met de Raad van  Minis-  90 dracht zal plaatsvinden zal neergelegd worden in  af- 

ters,  door het Europees Parlement; spraken met andere overheden. Het evenredigheids- 
algehele verantwoordingsplicht van de Europese beginsel wordt toegepast. 
Commissie aan het Europees Parlement. Bij het vaststellen van randvoorwaarden moet ge- 

bruik worden gemaakt van de deskundigheid van 
25 De Nederlandse regering neemt een zodanige posi- 95 hen die met de uitvoering zijn belast. Het vergroten  

tie  in in de Raadsvergaderingen, dat door de Euro- van de beleidsvrijheid van andere overheden zal ze- 
pese Commissie ondersteunende wetgevingsamen- ker tot differentiatie in de toepassing van regelingen 
dementen die in tweede lezing door het Europees leiden. Derhalve zal veel aandacht moeten worden 
Parlement zijn aanvaard, worden overgenomen. De besteed aan de rechtsbescherming van de burger. 

30 Nederlandse regering dient uitzonderingen hierop 100 Beleid en regelgeving worden getoetst aan de vraag 
nadrukkelijk te motiveren, of er een nieuwe loket of formulier bijkomt en aan de 

vraag of dat loket toegankelijk is en het formulier be- 
Het proces van Europese integratie brengt mee dat grijpelijk. 
de handelingsvrijheid van de nationale overheden in 

35 een aantal opzichten wordt beperkt. Europese richt- 105 Maatschappelijke instellingen zoals ziekenhuizen en 
lijnen en jurisprudentie van het Europese Hof of scholen zijn in tal van opzichten degenen die beleid 
naar aanleiding van internationale afspraken geven uitvoeren. Waar de overheid randvoorwaarden stelt 
een kader waarbinnen de overheid moet opereren. zal aan deze instellingen meer vrijheid in de uitvoe- 
Daarop dient beter geanticipeerd te worden. ring moeten worden gelaten. Het toepassen van  bud- 

40 110 getfinanciering is een goed middel om de eigen ver- 
De individualisering dient zijn weerslag te krijgen in antwoordelijkheid van instellingen tot uitdrukking 
wet- en regelgeving. Rechten en plichten dienen zo- te brengen. 
veel mogelijk geindividualiseerd te worden. 
Voor de relatie overheid - kiezer betekent de indivi- De veranderde positie van maatschappelijke organi- 
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115 saties - o.a. als gevolg van de individualisering- dient 
gevolgen te hebben voor de democratisering van de-
ze organisaties. 
Democratisering is een van de randvoorwaarden die 
de overheid stelt als ze maatschappelijke organisa- 

120 ties  mede- verantwoordelijkheid en financiële mid-
delen geeft t.b.v. het realiseren van voorzieningen. 

De opwaardering van de rol van de andere overhe-
den door de erkenning van de wederzijdse athanke- 

125 lijkheid betekent niet dat voorbijgegaan kan worden 
aan de verschillen in bestuurlijke mogelijkheden tus-
sen gemeenten. Deze verschillen moeten gehono-
reerd worden. Gemeenten met grote bestuursmoge-
lijkheden moeten de ruimte hebben en daarom is dif- 

130 ferentiatie geboden. 
Niet alleen de eisen die gesteld worden aan de inrich-
ting van de Randstad vragen om een nieuwe be-
stuursvorm. Vastgesteld moet worden dat veel grote 
en grotere gemeenten hun fysieke grenzen hebben 

135 bereikt en hun centrumfunctie daardoor in de knel 
komt. De bestuurlijke reorganisatie dient zich pri-
mair daarop te richten. 
Gemeentelijke herindeling vindt plaats wanneer: 
a. de gemeenten dit op basis van vrijwilligheid wen- 

140 sen of; 
b. de landelijke en provinciale overheid op basis 

van een zorgvuldig onderzoek kunnen aantonen, 
dat voor een doelmatiger functioneren van (een) 
gemeente(n) herindeling noodzakelijk is. 

145 
De overheid dient zich meer rekenschap te geven van 
de effecten van haar interventies op de burger. Be-
halve een zorgvuldige beleidsvoorbereiding is be-
leidsevaluatie noodzakelijk. Het adres van antwoord 

150 is daarvoor een goed middel. Dit adres van antwoord 
zal jaarlijks door c.q. in opdracht van het parlement 
worden vastgesteld en bevat een analyse m.b.t. de 
stand van uitvoering van bepaalde beleidsonderde-
len: de inzet van mensen en middelen, de knelpun- 

155 ten, de klachten en effecten. 

Ten einde haar controlerende taak in een aantal op-
zichten beter te kunnen vervullen dient het parle-
ment de mogelijkheid te krijgen onderzoek te doen 

160 verrichten door instituten als de Rekenkamer, het 
CPB, het SCP en de WRR, rekening houdend met 
hun onafhankelijkheid. Ook adviesorganen van de 
regering dienen door het parlement om advies ge-
vraagd te kunnen worden. 

165 
Het proces van reorganisatie van de rijksdienst en 
bestuurlijke reorganisatie zal een kleinere rijksdienst 
tot gevolg hebben. Dat heeft vanzelfsprekend gevol-
gen voor ambtenaren: werknemers van een bijzon- 

170 dere werkgever. Immers de eisen die aan het over-
heidsoptreden worden gesteld in de zin van rechtsze-
kerheid en rechtsgelijkheid maken een vergelijking 
met elke andere Organisatie op voorhand onmoge-
lijk. De reorganisaties zijn niet alleen gericht op het 

175 vergroten van de efficiency en effectiviteit, maar 
hebben als belangrijke invalshoek het vergroten van 
de 'klantvriendelijkheid'. De werknemers zullen dan 
ook geconfronteerd blijven met een proces van ver-
andering. 

180 Van de werknemers zal een grote mate van mobiliteit 
en flexibiliteit worden gevraagd en dat zal gevolgen 
hebben voor de rechtspositionele regelingen. 
Wil een veranderingsproces kans van slagen hebben, 
dan zullen de werknemers daarbij betrokken moeten 

185 worden en daaraan perspectief moeten kunnen ont-
lenen. Dat uitgangspunt zal ook tot uitdrukking wor-
den gebracht in het te voeren arbeidsvoorwaarden-
en loopbaanbeleid. 

190 Aan de kwaliteit van wetgeving moeten hoge eisen 
worden gesteld. Materiële normen moeten in de wet 
zelf worden opgenomen. De verfijning van regelge-
ving heeft een grens: 
daar waar de wet of regel niet meer kenbaar is ver- 

195 keert ze in haar tegendeel. Dit leidt ertoe dat wetge-
ving normstellend en eenvoudig dient te zijn, met 
name daar waar er belangrijke rechten en plichten op 
zijn gebaseerd. 
De herregulering in de zin van verbetering van wet- 

200 geving dient met kracht ter hand te worden geno-
men. 
Ook aan de handhaving van wetgeving moet meer 
aandacht geschonken worden. Wetgeving die mooie 
normen bevat maar niet wordt nageleefd omdat ze 
niet gehandhaafd wordt, verwordt tot een dode let-
ter. Civiele handhaving verdient veelal de voorkeur 
boven strafrechtelijke handhaving. 

De adviesfunctie van de Raad van State acht de 
PvdA gezien het belang dat zij in het algemeen hecht 
aan kwalitatief hoogwaardige wetgeving van groot 
belang. Waar het optimaal vervullen van deze func-
tie bemoeilijkt wordt -de werkdruk bij de recht-
spraakfunctie- zullen waarborgen moeten worden 
geschapen voor het veiligstellen van de adviesfunc-
tie. 
Bestaande plannen om de rechtspraakfunctie onder 
te brengen bij de rechtbanken, zullen worden uitge-
voerd. De rechtbank wordt voor alle geschillen de 
rechter in eerste instantie. 
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Pl I I 

De wereld om ons heen is volop in beweging. De 
voortschrijdende internationalisering van economie 
en cultuur, de technologische (informatie- en com-
municatie-)revolutie, de groeiende samenhang tus-
sen veiligheidsvraagstukken en de mondiale milieu-
problematiek hebben grote gevolgen voor het door 
Nederland te voeren beleid. 

De internationale omgeving, waarin het Nederland-
se beleid gestalte moet krijgen, wordt gekenmerkt 
door een verbeterd politiek klimaat in de verhouding 
tussen de twee supermachten, maar ook door een 
verscherping van internationale economische tegen-
stellingen en een ernstige aantasting van het milieu. 

Het Westeuropese integratieproces heeft een nieuwe 
stimulans gekregen. Een gemeenschappelijke bin-
nenmarkt komt dichterbij, maar het daarbij beho-
rend sociaal beleid is nog nauwelijks van de grond 
gekomen, terwijl ook de gevolgen voor de Derde 
Wereld nog te weinig aandacht krijgen. Een Euro-
pees milieubeleid komt slechts langzaam van de 
grond. 

In de verhouding tussen Oost en West tekent zich 
een nieuwe fase van ontspanning af veroorzaakt 
door de hervormingspolitiek van de Sovjet-Unie en 
matiging van het beleid van de Verenigde Staten. Er 
zit schot in de oplossing van een aantal regionale 
conflicten. De rol van de Verenigde Naties wordt Se-
rieuzer genomen. 

Het politiek-economische stelsel van de Sovjet-Unie 
staat sterk ter discussie. De hervormingen op het ge-
bied van de binnenlandse en de buitenlandse poli-
tiek dienen positief gewaardeerd te worden. Zij 
scheppen nieuwe kansen voor wapenbeheersing, 
wapenbeperking en ontwapening. Er bestaat uit-
zicht op een beter mensenrechtenbeleid in Oost-Eu-
ropa dat ook de veiligheidssituatie in Europa ten 
goede zal komen. 
Overigens is met dit alles de principiële tegenstelling 
tussen communisme en democratisch-socialisme 
niet weggenomen. 
Het is noodzakelijk naast officiële contacten relaties 
te onderhouden met de democratische oppositie en 
met maatschappelijk relevante groeperingen zoals 
vakbonden en kerken. 

De veranderende internationale betrekkingen en de 
kansen die daarin besloten liggen worden door de 
westerse landen onvoldoende benut. Op de moge-
lijkheden, geboden door het INF-verdrag en de 
nieuwe CVSE-overeenkomst, wordt weinig doel-
treffend ingespeeld. Het omgekeerde lijkt eerder het 
geval. Er dreigen nieuwe wapenwedlopen; juist op 
het gebied van de nieuwste technologische ontwik-
kelingen bestaat er geen consensus en ten aanzien 
van de daarop gebaseerde wapensystemen zijn geen 
onderhandelingen voorzien. Aan de verspreiding 
van kernwapens en van chemische wapens is geen 
halt toegeroepen. 

In de jaren tachtig zijn de internationale economi-
24  

sche verhoudingen instabieler en onrechtvaardiger 
geworden. 
Economische blokvorming en handels- en monetai-
re conflicten tussen de industrielanden nemen toe. 
Een groot aantal ontwikkelingslanden heeft een ver-
loren decennium achter de rug. De positie van de 
armste bevolkingsgroepen in die landen is veelal ver-
slechterd. Economische achteruitgang, groeiende 
schulden, protectionisme en een ongunstige ruilvoet 
zijn daarvan mede de oorzaak. De minst ontwikkel-
de landen zijn voor hun exportinkomsten nog steeds 
afhankelijk van slechts enkele grondstoffen waarvan 
de prijs op de wereldmarkt in de laatste jaren sterk is 
gedaald. Het - overigens nog instabiele- economisch 
herstel van de afgelopen jaren gaat aan de meeste 
ontwikkelingslanden voorbij. 

De mondiale miieuproblematiek stelt andere drei-
gingen in de schaduw. De aantasting van de ozon-
laag, van de tropische regenwouden en van het mi-
lieu op Antarctica heeft rampzalige gevolgen voor 
mens en samenleving over de hele wereld. 
Het rapport van de VN-commissie-Brundtland 
maakt duidelijk dat Derde-Wereldlanden meer dan 
het rijke westen gedwongen worden voorrang te ge-
ven aan korte termijn economische belangen waar-
door een spiraal van milieu-aantasting, overbevol-
king en armoede in stand wordt gehouden. 

Nog steeds worden in de wereld op grote schaal men-
senrechten geschonden. Martelingen, verdwijningen 
en onderdrukking komen veelvuldig voor. Deze 
schendingen zijn zeer ernstig in regionale conflictge-
bieden zoals het Midden-Oosten, Zuidelijk Afrika 
en Midden-Amerika. Maar ook in andere delen van 
de wereld handhaven zich dictatoriale en racistische 
regimes. 
Tevens vinden er nog steeds mensenrechtenschen-
dingen plaats in landen met formeel democratische 
structuren. 

Aldus hebben de veranderde internationale samen-
hangen grotere economische, ecologische en politie-
ke risico's doen ontstaan die de stabiliteit in gevaar 
brengen. Anderzijds zijn op internationaal niveau de 
mogelijkheden om door samenwerking nieuwe we-
gen in te slaan, en gezamenlijk problemen op te los-
sen, toegenomen. Voor het democratisch-socialis-
me, dat in beginsel een internationale aanpak van 
problemen voorstaat, schept dit nieuwe uitdagingen 
en kansen voor een breed veiligheidsbeleid. 

4,2. VREDE EN VEILIGHEID OP 
WERELDSCHAAL (amendeerbaar) 

Een breed veiligheidsbeleid is gericht op wapenbe-
heersing, wapenbeperking en ontwapening op basis 

5 van gedeelde veiligheid, het scheppen van doorzich-
tiger en meer defensieve militaire verhoudingen, sa-
menwerking op het terrein van de mensenrechten, 
een grotere economische vervlechting tussen Oost 
en West en een gedeelde verantwoordelijkheid voor 

10 de gezamenlijke milieuproblemen en voor het be-
strijden van armoede en economische instabiliteit in 
de wereld. 

Op mondiaal niveau is verbetering van het interna- 
15 tionale veiligheidsregime en een grotere rol van de 

VN noodzakelijk. 



Nederland zet zich in voor een strikte naleving van kan worden tot een verdrag ter uitbanning van che- 
het Non- Proliferatie-Verdrag, een alomvattend ver- mische wapens. 
bod op kernproeven en stopzetting van de  militarise-  De controle op de uitvoer van chemische produkten 

20 ring van de ruimte. Binnen de VN bevordert Neder- wordt versterkt. 
land de opstelling van een wereldwijd plan om bewa- 90 
peningsuitgaven te verminderen en het vrijkomende Nederland geeft te allen tijde de voorkeur aan optre- 
geld ten goede te laten komen aan de bescherming en den in het kader van VN-vredesoperaties. Uiterste 
verbetering van het natuurlijk milieu in de ontwikke- terughoudendheid wordt betracht bij militaire acti- 

25 lingslanden. viteiten van de NAVO buiten het verdragsgebied. 
95 

Duurzame vrede en veiligheid zijn alleen te  realise-  Bij de aankoop van defensiematerieel dient een wa- 
ren door Oost en West gezamenlijk. Wederzijdse af- pen-effectrapportage te worden afgegeven, opdat 
schrikking dient plaats te maken voor onderlinge sa- voorkomen wordt dat nieuwe militair-technologi- 

30 menwerking en wederzijdse afhankelijkheid. Neder- sche ontwikkelingen het proces van wapenbeheer- 
land draagt actief bij tot een verdere verdieping van 100  sing  frustreren. 
het Helsinki-proces op het gebied van wapenbe- 
heersing, milieu, economische samenwerking, men- De Nederlandse defensie-inspanning wordt zo doel- 
senrechten en democratisering. matig mogelijk ingericht. Het aantal (deel-)taken 

35 van de Nederlandse krijgsmacht wordt verminderd, 
De Europese landen hebben specifieke veiligheids- 105 bij voorkeur in het kader van taakverdeling op Euro- 
belangen, die mede geografisch bepaald worden. pees niveau. Prioriteit wordt gegeven aan de taak 
Vermindering van de Oost/West-tegenstelling heeft van de te herstructureren landmacht, hetgeen bete- 
juist voor Europa een grote waarde. kent dat, in het kader van een defensief concept voor 

40 De Westeuropese landen zullen hun stellingnamen de verdediging van Centraal Europa, minder nadruk 
onderling moeten coördineren om een grotere in- 110 zal liggen op zware wapensystemen. De marine zal 
vloed op het ontwapeningsproces en op de onder- zich in de komende planperiode concentreren op ta- 
handelingen tussen de VS en de SU te krijgen. West- ken uitgevoerd door oppervlakteschepen en het hui- 
Europa zal binnen de NAVO een grotere rol moeten dige bestand aan onderzeeboten. 

45 spelen bij het ontwikkelen van een nieuw veilig- De vliegtuigen van de marine luchtvaartdienst zullen 
heidsbeleid, zodanig dat voor het bondgenootschap 115 in die periode buiten actieve dienst worden gesteld. 
als geheel een samenhangend defensiebeleid ont- De bijdrage van de luchtmacht aan de gezamenlijke 
staat dat leidt tot wapenbeheersing en wapenver- verdediging wordt beperkt tot vliegtuigen, terwijl het 
mindering. Nederland draagt actief bij tot de tot- aantal raketsystemen niet wordt uitgebreid en de be- 

50 standkoming van nieuwe onderhandelingen tussen staande systemen niet worden vervangen. 
de bondgenootschappen ten einde de militaire twee- 120 
deling van Europa geleidelijk te vervangen door een De defensie-uitgaven zullen in de komende periode 
collectief veiligheidsstelsel. in ieder geval niet stijgen en bij voorkeur dalen, me- 

de afhankelijk van de voortgang van internationale 
55 Het drastisch verminderen van de rol van kernwa- onderhandelingen. 

pens door het terugdringen van aantal en aandeel, 125 In Europees verband wordt gestreefd naar gezamen- 
gericht op een geleidelijke afschaffing, is van het al- ljke programma's voor het terugdringen van de de- 
lergrootste belang. fensielasten ten behoeve van ontwikkelingssamen- 
Een besluit tot modernisering van de nog aanwezige werking. In dat kader wordt 5% van het defensie- 

60 kernwapensystemen is daarmee strijdig, budget van de gezamenlijke EG-landen ter beschik- 
Voorrang dient gegeven te worden aan onderhande- 130  king  gesteld voor ontwikkelingssamenwerking, met 
lingen over deze -op het vasteland staande- kernwa- name ten behoeve van de bescherming en verbete- 
pens met als doel hun algehele verwijdering. Hier- ring van het natuurlijk milieu in de Derde Wereld. 
mee kan tevens een stap gezet worden in de richting 

65 van een kernwapenvrij Europa. In die onderhande- Samenwerking op materieelgebied in het kader van 
lingen moet worden gestreefd naar: 135 de IEPG wordt gestimuleerd, maar gebonden aan 
a. het realiseren van de zgn. derde nul-optie met voorwaarden met betrekking tot de export van geza- 

betrekking tot de SNF-wapens, waarbij voorrang menljk ontwikkelde wapensystemen en een strin- 
gegeven dient te worden aan de verwijdering van gente kostenbeheersing. De binnenlandse controle 

70 de nucleaire taak van de artillerie; op nationale wapenexport wordt verscherpt. 

b. het daarmee in samenhang definiëren en  realise-  140 
ren van conventionele verhoudingen op een zo Het defensie-personeelsbeleid blijft gebaseerd op 
laag mogelijk en stabiel niveau, een gelijke rechtspositie en gelijke behandeling van 

Deze prioriteitskeuze betekent een stap in de  rich-  burgers en militairen. Het overleg met de belangen- 
75 ting van een strategie, waarin strategische wapens verenigingen van dienstplichtigen zal gelijkwaardig 

een steeds geringere en uiteindelijk geen rol meer 145 zijn aan het overleg met andere militaire belangenor- 

spelen. ganisaties. 
Het aanbod van het Warschaupact om te onderhan- 
delen over wijziging van de militaire strategieën De noodzaak en de omvang van militaire oefenter- 

80 dient aanvaard te worden. Deze onderhandelingen reinen, vliegvelden, laagvliegroutes en schietbanen 
moeten leiden tot een wederzijds defensief concept 150 worden getoetst aan gewijzigde milieunormen en 
en tot een militaire opstelling die ongeschikt is voor mogelijkheden van nieuwe simulatietechnieken. 
offensieve doeleinden. 

85 Nederland spant zich in voor een internationaal veri- 
ficatieregime, zodat zo spoedig mogelijk gekomen 

25 



4.3, RECHTVAARDIGE EN 
ECOLOGISCH VERANTWOORDE 
INTERNATIONALE ECONOMISCHE 
VERHOUDINGEN (amendeerbaar) 

5 
Nederland draagt actief bij tot een hervorming van 
het huidige multilaterale stelsel op sociaal-econo- 
misch terrein. 
Daarbij wordt vooral gestreefd naar versterking van 

10 de Verenigde Naties. Om meer inspraak te geven aan 
arme landen en aan landen met een grote bevol-
kingsomvang, en om de effectiviteit van het multila-
terale overleg te vergroten, streeft Nederland naar de 
instelling van een Sociaal-Economische Veiligheids- 

15 raad binnen de VN. 

De multilaterale hervormingen dienen zich ook uit te 
strekken tot andere organen. Het Verenigde Naties 
Milieu Programma (UNEP) dient versterkt te wor- 

20 den om een strategie zoals bepleit in het Brundtland-
rapport te kunnen coördineren. 
Hervorming van IMF, Wereldbank en GATT is no-
dig om de afhankelijkheid van kleinere landen en 
ontwikkelingslanden te verminderen. Binnen deze 

25 organen dienen regeringen te streven naar een betere 
regulering van internationale geld-, kapitaal- en 
handelsstromen, alsmede van activiteiten van trans-
nationale banken en ondernemingen, ten einde eco-
nomische onstabiliteit en ecologische verstoring te- 

30 gen te gaan. 

Verbetering van de economische positie van de ont-
wikkelingslanden dient hand in hand te gaan met een 
verbetering van de situatie van de allerarmsten. Een 

35 structurele oplossing van het schuldenvraagstuk, een 
open wereldhandelssysteem en een verbetering van 
de kwaliteit van de hulp kunnen daartoe -in onder-
linge samenhang- bijdragen. 
Tevens dient gestreefd te worden naar stimulering en 

40 stabilisering van de wereldeconomie. 

Nederland bevordert herstructurering en sanering 
van schulden van ontwikkelingslanden, zodanig dat 
de schuldenlanden ruimte krijgen voor economisch 

45 herstel en bescherming van de armste bevolkings-
groepen. Voor de armste landen dienen de schulden 
geheel te worden kwijtgescholden. Ten aanzien van 
de overige schuldenlanden dient dit gedeeltelijk te 
gebeuren, waarbij prijzen op de tweedehandsmarkt 

50 als richtsnoer dienen. Een nieuwe internationale 
schuldenfaciliteit moet daarbij als katalysator optre-
den. IMF-voorwaarden dienen ontwikkeling te 
bevorderen in plaats van te frustreren; aanpassings-
programma's moeten gericht zijn op groei en verde- 

55 ling.  Sociale indicatoren en ruimte voor een gemeng-
de economie spelen daarbij een belangrijke rol. 

Nederland streeft naar een versterking van het 
GATT-regime ter verdere vrijmaking en stimulering 

60 van de wereldhandel. 
Handelsbelemmeringen die de export van land-
bouw- en industrieprodukten uit de Derde Wereld 
verhinderen, moeten worden afgebroken, ook om 
lokale verwerking van grondstoffen te stimuleren. 

65 Subsidiëring van de export van landbouwprodukten 
dient, ook door de EG, geleidelijk te worden afge-
schaft. De mogelijkheid om de import te verbieden 
van produkten die direct of indirect een bedreiging 
vormen voor het milieu dient te worden vergroot. 

70 Algemene preferentiële systemen moeten worden 
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uitgebreid en een contractueel karakter krijgen. In 
de  GATE  Uruguay Ronde ter vrijmaking van de we-
reldhandel wordt van de armere ontwikkelingslan-
den geen wederkerigheid gevergd. De Europese 

75 economische integratie ('Europa 1992') mag niet 
ten koste gaan van exportmogelijkheden van de 
Derde Wereld. De Zuid/Zuid-handel zal worden 
bevorderd. 

80 Nederland ratificeert het Zeerechtverdrag en zet 
zich in voor een spoedige totstandkoming van een 
VN-gedragscode inzake transnationale onderne-
mingen. 

85 Zeer veel ontwikkelingslanden zijn nog steeds in ho-
ge mate afhankelijk van de export van grondstoffen. 
Daarom is versterking van het Gemeenschappelijk 
Grondstoffen Fonds essentieel, o.a. met een nieuw 
financieringsloket ter compensatie van tegenvallen- 

90 de exportinkomsten, waarbij de middelen aange-
wend worden voor diversificatie. 

Om de voortgaande tweedeling op wereldschaal te-
gen te gaan dient scherper dan voorheen in het ont- 

95 wikkelingsbeleid te worden gekozen voor de armste 
bevolkingsgroepen. In Azië - waar het economisch 
potentieel zich dynamisch ontwikkelt-, omdat daar 
grote groepen mensen in toenemende mate gemargi-
naliseerd worden. In Latijns-Amerika, omdat juist 

100 de armsten de prijs betalen voor de schuldencrisis. In 
Afrika waar, naast algemene economische onder-
steuning aan de armste landen en samenwerking bij 
het tegengaan van de ecologische aantasting, hulp 
moet worden geboden aan diegenen die het zwaarst 

105 door de crisis getroffen zijn. 

In het internationale ontwikkelingsbeleid wordt ge-
streefd naar een herschikking van prioriteiten om te 
voorkomen dat onderontwikkeling en ondragelijke 

110 armoede voortduren tot ver na het jaar 2000. Inves-
teren in mensen zal centraal moeten worden gesteld. 
Gestreefd zal worden naar de formulering van een 
internationale minimum-levensstandaard op grond 
waarvan ontwikkelingslanden en hulpgevende lan- 

115 den zich verplichten om een percentage van hun Na-
tionaal Inkomen te investeren in eerstelijns gezond-
heidszorg, volkshuisvesting, basisonderwijs en an-
dere primaire voorzieningen. In ontwikkelingslan-
den moeten burgerlijke en politieke rechten en vrij- 

120 heden, sociaal-economische en culturele mensen-
rechten gewaarborgd zijn, zelforganisatie van men-
sen ondersteund worden, en voor iedereen ruimte 
worden geschapen om deel te nemen aan de politie-
ke besluitvorming. In deze zin dient het ontwikke- 

125 lingsbeleid democratie te bevorderen. 

De Nederlandse hulp wordt erop gericht de positie 
van de armste bevolkingsgroepen te versterken on-
der waarborg van een ecologisch duurzame ontwik- 

130 keling. Wil verwezenlijking van deze ambitieuze 
doelstelling enige kans van slagen hebben, dan dient 
in elk geval de kwaliteit van de hulp drastisch te wor-
den verbeterd. Dit vergt ten minste de volgende 
maatregelen: 

135 a. Een professionele aanpak, op kwalitatief en 
kwantitatief voldoende niveau, uitmondend in 
een Rijksdienst voor Ontwikkelingshulp. 

b. Budgettaire procedures die de bestedingsdwang 
temperen. 

140 C. Ontbinding van de hulp; bevorderd dient te wor- 



den dat de hulp in de Derde Wereld zelf besteed het instellen van een Hoge Commissaris voor de 
wordt. Mensenrechten. In ontwikkelingsprogramma's en 

d. Onafhankelijke controle van (aan-)bestedings- samenwerkingsovereenkomsten, zoals het nieuwe 
procedures en onafhankelijke evaluatie van pro- 30 Lomé-verdrag, dient een mensenrechtenparagraaf 

145 jecten en programma's. opgenomen te worden. Zowel in het multilaterale 
e. De opstelling van concrete plannen en richtlijnen kader van het Helsinki-proces als in de toenemende 

per sector. bilaterale contacten tussen Oost en West dient de 
f. Sociaal-economisch onderzoek naar de situatie mensenrechtensituatie aan de orde te worden ge- 

in de regio of sector, alsmede naar mogelijke ef- 35 steld. 
150 fecten van een te ondernemen hulpactiviteit voor 

in het bijzonder de armste groepen -met name De internationale rechtsorde is gediend met een gro- 
vrouwen- in het vooronderzoek van elk pro- tere rol van de VN bij de beheersing van regionale 
gramma. conflicten. 

g. Participatie van de mensen (en hun eigen organi- 40 Nederland zet zich in voor een verruiming van de 
155 saties), voor wie de hulp bestemd is, bij de opzet mogelijkheden van de VN ten aanzien van het inzet- 

en uitvoering van hulpprojecten. ten van vredesmachten, voor een intensiever gebruik 
h. Toetsing van alle projecten op milieu-effecten, en een versterking van de positie van de Secretaris- 
i. Voorkeur voor landen die zelf ernst maken met Generaal en voor uitbreiding van bevoegdheden van 

armoedebestrijding, mensenrechten respecteren 45 het Internationale Gerechtshof. 
160 en democratie nastreven. De mate van armoede 

en behoefte aan hulp zijn aanvullende criteria. Zuidelijk Afrika 
j. In welke mate hulp, naast de verplichte multila- 

terale bijdragen, via multilaterale organisaties, Nederland neemt nieuwe initiatieven in internatio- 
bilateraal of via Nederlandse niet-gouveme- 50 naal verband, met name in het kader van de  Europe- 

165 mentele organisaties wordt gegeven, wordt be- se Gemeenschap, tot afschaffing van het apartheids- 
paald door de effectiviteit van de armoedebe- systeem in Zuid-Afrika. 
strijding. In het kader van het economisch boycotbeleid die- 

nen de volgende maatregelen bij voorkeur in inter- 
Nederland dient ten minste 1,5% NNI aan ontwik- 55 nationaal verband tot stand gebracht te worden: 

170 kelings samenwerking te besteden. Dit bedrag wordt strikte naleving van het VN-embargo op wapens, 
geleidelijk opgeschoond van uitgaven die niet recht- uitvoering van het olie-embargo, een embargo op de 
streeks aan de Derde Wereld ten goede komen en ge- invoer van Zuidafrikaanse steenkool, een verbod op 
financierd uit begrotingsmiddelen. Daarnaast wordt de invoer van onbewerkt goud, een verbod op de im- 
de verantwoordelijkheid van Nederland ten aanzien 60 port van diamanten, een uniforme regeling met be- 

175 van de Derde Wereld ook op andere begrotings- trekking tot een investeringsstop, het opzeggen van 
hoofdstukken tot uiting gebracht. Daarenboven luchtvaartverdragen, geen opheffing van nucleaire 
wordt naar verhoging van de omvang van de hulp ge- sancties, het stopzetten van leningen en het tegen- 
streefd onder gelijktijdige waarborg van de kwaliteit, gaan van het in Zuidafrikaanse militaire dienst tre- 
Verdere educatie en bewustwording van de Neder- 65 den van EG-onderdanen. Nederlandse beleids- 

180 landse bevolking is nodig om een vooruitstrevend maatregelen worden bevorderd in het bijzonder als 
ontwikkelingsbeleid te voeren. Daartoe stelt de deze kunnen aansluiten bij soortgelijke maatregelen 
overheid middelen ter beschikking. van andere landen en erop gericht zijn dat de EG of 

EG-lidstaten zich bij dit beleid aansluiten. Bij het 
70 uitblijven van verdere maatregelen van de EG tegen 

4.4. DE INTERNATIONALE RECHTSORDE Zuid-Afrika treft Nederland eenzijdig sanctiemaat- 
EN DE MENSENRECHTEN (amendeerbaar) regelen. 

De naleving van de mensenrechten dient een geïnte- De hulp aan ANC, UDF en de zwarte vakbeweging 
5 greerd onderdeel van het buitenlands beleid te zijn. 75 wordt verhoogd. 

Het mensenrechtenbeleid heeft zowel betrekking op De ontwikkelingssamenwerking met de frontlijnsta- 
de sociaal-economische als op de klassieke Vrij- ten wordt uitgebreid. In de hulpprogramma's dient 
heidsrechten. Een actief mensenrechtenbeleid Ver- meer aandacht te worden besteed aan veiligheidsas- 
plicht tot bijzondere ontvankelijkheid voor interna- pecten. De EG en de EG-lidstaten dienen een hulp- 

10 tionale kritiek op de situatie in Nederland, en vraagt 80 programma te ontwikkelen voor het onafhankelijke 
tegelijkertijd verhoogde aandacht en inzet voor de Namibië. 
erkenning van de mensenrechten in een toenemend 
multiculturele samenleving. Midden-Oosten 

15 In voorkomende gevallen waarbij schendingen van 85 Uitgangspunt van beleid is het recht op veilige en er- 
de mensenrechten door een overheid worden be- kende grenzen voor Israël en zijn buurstaten en zelf- 
gaan of onder verantwoordelijkheid van een over- standige Palestijnse staatsvorming. Daarvoor is no- 
heid plaatsvinden worden maatregelen genomen.  dig  dat Israël zich terugtrekt uit de bezette gebieden, 
De keuze van maatregelen wordt mede bepaald door waarbij grenscorrecties in onderling overleg moge- 

20 voortgang op het gebied van de mensenrechtensi- 90 lijk zijn, Israël de Palestijnse rechten erkent en de 
tuatie. De effectiviteit van het beleid dient bij de keu- PLO en de Arabische buurstaten aan de onderhan- 
ze van instrumenten voorop te staan. In internatio- delingen deelnemen. De PLO dient de resoluties 
naal verband zet Nederland zich in voor uitbanning 242 en 338 van de Veiligheidsraad te blijven aan- 
van de doodstraf. vaarden en van terroristische activiteiten af te zien. 

25 95 Nederland dient waar mogelijk -bilateraal, in het ka- 
De mogelijkheden van de VN worden vergroot door der van de EPS of van de VN- een actieve bijdrage te 
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leveren aan de totstandkoming van een dialoog en 
internationale onderhandelingen, bij voorbeeld in 
de vorm van een internationale vredesconferentie. 

100 Nederland is bereid aan een eventuele VN-vredes-
macht deel te nemen. 
Nederland steunt het instellen van een economisch 
hulpprogramma van de EG voor de regio. Vooruit-
lopend hierop zal Nederland de bijdrage aan verbe- 

105 tering van de levensvoorwaarden in de bezette ge-
bieden verhogen. 

De EG-lidstaten zetten zich, in het kader van de 
EPS, in voor het respecteren van de mensenrechten 

110 in het gehele Midden-Oosten. Bijzondere aandacht 
verdient daarbij de bescherming van Koerden, Ar- 
meniërs en ander minderheden in de regio. 

Midden- en Latijns-Amerika 
115 

Nederland bevordert een actief optreden van de EPS 
ten aanzien van deze regio. Humanitaire hulp voor 
de bevolking, die in deze regio door de heersende 
conflicten is getroffen, blijft nodig. Politieke steun 

120 aan vredesinitiatieven vanuit de regio dient gecom-
bineerd te worden met economische steun aan de 
Gemeenschappelijke Centraal-Amerikaanse markt. 
Nederland is bereid mee te werken aan een mogelij-
ke VN- vredesmacht. Nederland zet zich in voor de 

125 versterking van landen die formele democratische 
structuren paren aan politieke en sociale participatie 
van de bevolking. 

Suriname 
130 

Nederland bevordert de uitvoering van de in 1975 
met Suriname gesloten verdragen, waaronder het 
verdrag inzake ontwikkelingssamenwerking. Reali-
sering van de in dit verdrag geformuleerde doelstel- 

135 lingen -met name de doelstelling die erop gericht is 
dat de hulp de gehele bevolking ten goede moet ko-
men- is essentieel voor de verdere ontwikkeling van 
land en volk van Suriname. Het beleid wordt tevens 
gericht op versterking van de democratie en verwe- 

140 zenlijking van de mensenrechten. Hulpverlening 
buiten het verdrag ter leniging van de noden van de 
bevolking is mogelijk. Initiatieven tot een verdere sa-
menwerking tussen Suriname en landen in de regio 
worden ondersteund. 

145 
Antillen 

De banden met de Antillen en Aruba worden voort-
gezet, maar in overleg met hen op een nieuwe leest 

150 geschoeid. 

Oost-Europa 

Nederland heeft een eigen verantwoordelijkheid bij 
155 het bevorderen van contacten tussen Oost en West 

door middel van het stimuleren van samenwerking 
op wetenschappelijk, cultureel en sociaal gebied, zo 
mogelijk, doch niet noodzakelijk, op basis van reci-
prociteit. Dit dient tevens bij te dragen aan het ver- 

160 groten van het maatschappelijk draagvlak voor ver-
dere toenadering en aan demilitarisering van de te-
genstellingen tussen de blokken. 

Nederland stelt zich in de EG actief op ten einde de 
165 technische, culturele, economische en financiële sa-

menwerking met de Comecon-landen te verdiepen. 
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Daarbij vormen de mate waarin de democratisering 
in Oosteuropese landen vooruitgang boekt alsmede 
de mensenrechtensituatie wordt verbeterd, een we- 

170 zenlijk element van overweging. Verdere samenwer-
king is mede gericht op verbetering van het natuur-
lijk milieu in Europa. In internationaal verband 
wordt medewerking verleend aan initiatieven om, 
onder voorwaarden, de schuldenlast van de  Come- 

175 con-landen te verminderen. De Cocom-lijst wordt 
zoveel mogelijk uitgedund om ook op het gebied van 
de technologie verdere samenwerking mogelijk te 
maken. De Economische Commissie van de VN 
voor Europa wordt versterkt en dient samen te 

180 werken met de Raad van Europa en een op te richten 
secretariaat voor het Helsinki-proces ten einde de 
economische en politieke samenwerking tussen 
Oost- en West-Europa verder vorm te geven. 



VOORLOPIG FINANCIEEL KADER (niet 1. De bestaande overschotten binnen de sociale 
amendeerbaar) fondsen, zowel van structurele als van incidente- 

le aard. Deze zijn, indien nodig, beschikbaar 
Prioriteiten voor gerichte koopkrachtimpulsen. 

2. De extra werkgelegenheidseffecten die verwacht 
Bij de verdeling van de beschikbare ruimte is uitge- worden als gevolg van de in het programma 
gaan van een viertal hoofdzaken van beleid: voorgestelde beleidsintensiveringen. 

De voorstellen tot investeringen in milieu,  on- 
1) Investeren in verbetering van de leefomgeving, derwijs, zorg en volkshuisvesting en die tot verla- 

onderwijs, het economisch potentieel en de ver- ging van de brutokosten van het minimumloon, 
zorgende dienstverlening in ons land, instelling van arbeidspools voor langdurig werk- 

2) Vergroten van de werkgelegenheid en een aan- lozen, invoering van een wettelijk scholingsrecht 
zienlijke vermindering van de werkloosheid, en bevordering van arbeidsduurverkorting zul- 

3) Herstellen van een gelijkwaardige inkomensont- len tot een belangrijk extra werkgelegenheidsef- 
wikkeling tussen werknemers in de marktsector fect kunnen leiden. Naast de maatschappelijke 
en ambtenaren, trendvolgers en uitkeringsge- baten kunnen hiermee aanzienlijke budgettaire 
rechtigden. voordelen gemoeid zijn. 

4) Terugbrengen van het financieringstekort zodat De in het programma voorgestelde maatregelen 
het omslagpunt binnen bereik komt waar de stij- leiden, los van algemene en specifieke arbeids- 
ging van de rente-uitgaven uit hoofde van de tijdverkorting, tot een extra stijging van de werk- 
staatsschuld als percentage van het nationaal in- gelegenheid met 175,000 a 225.000 personen in 
komen verandert in een daling. 1994. Samen met de vooruitzichten zoals ge- 

raamd door het CPB leidt dit tot een groei van de 
Alvorens de uitgavenprioriteiten voor de komende werkgelegenheid met 400.000 a 450.000 perso- 
vierjaar te kwantificeren is ernaar gestreefd bestaan- nen in 1994. 
de uitgavenpatronen en lastentoerekeningen kritisch 3. De potentiële opbrengsten die besloten liggen in 
te bezien op hun mogelijkheid door middel van om- de wenselijk geachte verhoging van de aardgas- 
buigingen of besparingen de besteedbare ruimte te inzet voor grootschalige energie-opwekking en 
vergroten, in de onderhandelingen met de oliemaatschap- 

pijen die voortvloeien uit de beëindiging van de 
Samenhang termijn van het in 1980 tot stand gekomen 'he- 

renakkoord'. 
Bij het bepalen van de prioriteiten heeft voorop ge- 4. De baten als saldo voortvloeiend uit verminde- 
staan de bijdrage die investeringen, het scheppen ring en gelijke waardering van aftrekposten te za- 
van werkgelegenheid en gelijkwaardige inkomens- men met verlaging van tarieven. 
ontwikkeling kunnen leveren aan het beheersen van 5. Mogelijke opbrengsten als gevolg van geïntensi- 
de inkomensontwikkeling in de markt- en collectie- veerde fraudebestrijding. 
ve sector. Deze keuze laat geen ruimte voor algeme- 6. De baten voortvloeiend uit een aantal mogelijk- 
ne lastenverlichting, maar maakt een beperkte inko- heden tot fiscale reparatiewetgeving. 
mensstijging voor iedereen en een iets grotere stij- 7. De budgettaire ruimtevergroting die het gevolg 
ging voor de lagere inkomens mogelijk. kan zijn van een doelmatiger bedrijfsvoering 
Met het oog op het verwerven en behouden van een door de rijksoverheid en binnen de kwartaire 
zo sterk mogelijke concurrentiepositie binnen de sector. 
Europese markt is in dit programma afgezien van 
een verhoging van de winstbelasting, ervan uitgaan- Daar staat de door het demissionaire kabinet nagela- 
de dat een redelijk deel van de bedrijfsresultaten als ten erfenis tegenover die naar het zich laat aanzien 
investering voor de toekomst wordt benut (in het bij- ten minste twee risico's bevat. 
zonder op het gebied van milieu en scholing). 

Ten eerste de aan het volgende kabinet nagelaten 
Conjunctuur problematiek van budgettaire overschrijdingen en 

hun nog niet gedekte gevolgen. Zowel in de Kader- 
Naarmate de economie zich gunstiger ontwikkelt is brief begroting 1990 (ter voorbereiding op de  Mil- 
meer ruimte beschikbaar voor koopkrachtverbete- joenennota 1990) als in de huidige meerjarenramin- 
ring, met voorrang voor de laagste inkomens. Daar- gen liggen onzekerheden of lichtzinnigheden ver- 
naast zal de ruimte die vrijkomt bij meevallende borgen die meer uitgaven tot gevolg zouden kunnen 
groei worden gebruikt voor verdere tekortreductie, hebben. 
ter verlichting van de rentelasten in de toekomst. 
Indien daarentegen de verwachte groei van de eco- In de tweede plaats is veel gesproken over sociale 
nomie mocht tegenvallen staan achtereenvolgens convenanten die de sociaal-economische ontwikke- 
koopkrachtbehoud, in het bijzonder van de laagste  hug  zouden moeten begeleiden, maar lijkt zich intus- 
inkomens, en publieke bestedingsimpulsen ten be- sen een aanzwellende loonontwikkeling aan te die- 
hoeve van werkgelegenheid en de kwaliteit van nen. 
voorzieningen voorop. 

Dit zou kunnen leiden tot een mogelijk hogere loon- 
Budgettair beeld ontwikkeling in de marktsector en de doorwerking 

hiervan naar de collectieve sector dan door het CPB 
Uitgaande van de huidige stand van de economie is geraamd. Een hogere loonontwikkeling leidt wehis- 
de bepaling van de uiteindelijk besteedbare ruimte waar op korte termijn tot hogere opbrengsten van 
met enige onzekerheden omgeven, belastingen en premies ter compensatie van een deel 
Extra ruimte kan ontstaan uit: van het extra ruimtebeslag voor de inkomens in de 
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collectieve sector; op den duur ontstaat er een bud-
gettair probleem. 
Daarom is de samenhang in het door de PvdA gepre-
senteerde beleidspakket van vier prioriteiten essen-
tieel als voorwaarde voor het bereiken van het nage-
streefde evenwicht in de sociale verhoudingen. 

Besteedbare ruimte 

Bij het bepalen van de financiële ruimte voor de uit-
voering van het programma is uitgegaan van de door 
het Centraal Plan Bureau aangeleverde gegevens 
over de ontwikkeling in de periode 1990-1994, ge-
baseerd op de volgende veronderstellingen (op jaar-
basis): 
* 4,5% economische groei (waarvan 2,5% reëel en 

2% inflatie); 
* 2% nominale contractloonstijging in de marktsec-

toren 2% nominale inkomensstijging voor ambte-
naren, trendvolgers en uitkeringsgerechtigden; 

* 1,5% incidentele loonontwikkeling in de markt-
sector, 1,25% idem bij 4eoverheiden0,75% idem 
bij de trendvolgers; 

* 2% groei in de kinderbijslag. 

Het CPB gaat uit van een stabilisatie van de collec-
tieve uitgavenquote (het aandeel van de collectieve 
uitgaven in het nationaal inkomen =56,6%), en van 
de lopende meerjarenramingen met inbegrip van de 
kabinetsbesluitvorming over de Kaderbrief 1990. 
Dit leidt tot het volgende beeld: 

Tabel 1: 
Groei nationaal inkomen 1990-1994: 84,4 mrd 
Ruimte bij stabilisatie collectieve 
uitgavenquote: 47,5 mrd 
Beslag als gevolg van meerjarenramingen 
na Kaderbrief begroting 1990: 18,8 mrd  

Het bedrag van 1,6 miljard. heeft betrekking op een 
structureel vermogensoverschot binnen de sociale 
fondsen. 
Het vaststellen van de premies beneden lastendek-
kend niveau in 1990/1991 ten einde de vermogens-
overschotten weg te werken wordt evenwel onge-
wenst geacht met het oog op het nu voorziene koop-
krachtbeeld voor 1990. De PvdA volgt daarom deze 
vooronderstelling van het CPB niet. Dit leidt tot een 
ruimte van 1,6 miljard in 1994. 
Hiervan uitgaande is de PvdA vervolgens voorne-
mens in de periode 1991-1994 in te teren op de hui-
dige incidentele vermogensoverschotten in de socia-
le fondsen. Een jaarlijkse intering van 1,9 miljard per 
jaar op de sociale zekerheidsfondsen is mogelijk. 
Deze intering zal zodanig vorm gegeven worden dat 
de laagste inkomens er het grootste voordeel van 
hebben (mogelijkheden zijn: bijdrage aan de gelijk-
waardige inkomensontwikkeling, verhoging franchi-
se WAO, extra verhoging AKW, verlaging zieken-
fondspremie). 

Besteding van de ruimte 

Samengevat in hoofdcategorieën van ruimte, in- 
komsten en uitgaven (bedragen in miljoenen gul- 
dens, 1994): 

Tabel 2: 
Nieuw beleid 13975 Ruimte groei 27100 
Koppeling inkomens 12100 Herschikking 3155 
Reductie tekort 10500 Inkomsten 6320 

Besteding 36575 Dekking 36575 

Het totaalbeeld leidt tot de conclusie dat de collec- 
tieve lastendruk ten minste niet zal stijgen. 

Besteedbare ruimte 27,1 mrd+ 
(1,6 mrd)  

tij i I! ii  I.(el 1 Di » 1111 iIi MI1 Li i I[I MI 

1) uitgaven nieuw beleid 
2) herschikkingen en inkomsten 

1) 2) 
+ 

MILIEU 3330 1650  

Nota Honderd over Groen a 
- energiebesparing 570 
- verkeer 860 650 
- landbouw/natuur 580 150 
- industrie 500 450 
- afval 50 
- bodem en water 160 
- onderzoek en technologie 250 
- overheid 360 b 
- huishoudens 100 
- landinrichting 300 
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WERK EN SCHOLING 2850 1200 

minimumloonkosten C 1350 900 
arbeidspools d 500 300 
scholing e 1000 
winstdeling 1 PM 

ONDERWIJS 1920 340 

leerkosten < 18 jr 50 
4-jarigen 200 
basisvorming 200 
apparatuur 100 
her-/bijscholing 100 
onderwijsvoorrang 50 
volwasseneneducatie ioo 
speciaal onderwijs 70 
tweede fase HBO/WO 50 
bezuiniging MBO g 80 
kleine scholen g 50 
o.v.-jaarkaart h 120 
participatieproblematiek 1 750 
landbouwonderwijs 100 
ministerie 40 
afstemming HBO/WO 100 
uitvalreductie WO 100 

ZORG 2080 300 

Volksgezondheid 
- vergrijzingsfactor 155 
- langdurige zorg 990 
- technologie 90 
- voorzieningen 90 
- verslavingszorg 45 
- bejaardenzorg 400 
- gezinsverzorging 100 
- afschaffen eigen bijdrage J 210 
- verpleegdagen 50 
- diagnose 75 
- geneesmiddelen  so  
- exploitatie 75 
- vestigingsregelingen 50 

VOLKSHUISVESTING 620 620 

Nota Uitgangspunten 2000 k 
- woningbouwprogramma 120 
- trendhuur 2% 230 
- stadsvernieuwing 1 250 
- mutatie objectsubsidies 20 
- woonlasten huur/koop 620 + PM m 
- pm-post nota YHY '90 m PM 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 525 ' 

zuivering hulpplafond ° 300 
VN-milieuprogramma p 225 
internationale schuldensanering q PM 

EMANCIPATIE 250 -- 

vrouwenbeleid 20 
kinderopvang 230 
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CRIMINALITEITSBESTRIJDING r 150  

BINNENLANDSE ZAKEN 100 

investeringsimpuls gemeenten 100 

[S1SJM4IiIJ LII] 

 

O4iIll 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 1000 

knelpunten arbeidsmarkt/ 
rechtspositie collectieve sector 1000 

SOCIALE ZEKERHEID 500 315 

IOAW/IOAZs 100 
AOW-partners t 115 
WAO-beleid U 200 
jongerendossier v 400 

BELASTINGEN/INVESTERINGSFACILITEITEN 500 3550 

minder lastenverlichting (Oort) W 1900 
fiscale reparatiewetgeving X 500 
accijnsopbrengsten derden Y 100 
herenakkoord gaswinning Z PM 
investeringsaftrek/stimuleringspremies aa 500 900 
invoering vaartuigenbelasting 150 
invoering vermogenswinstbelasting PM 

1111]  

REORGANISATIE 500 

vergroting doelmatigheid rijksdienst 
en kwartaire sector bb 500 

DIVERSEN 100 

13,975 9,475  

NOTEN b) Hierin is begrepen de uitgaven ten behoeve van 
het initiatief-wetsvoorstel Vermeend! Melkert 

a) De geraamde uitgaven zijn nader aangegeven in (vervroegde afschrijving van milieu- en energie- 
de fractienota 'Honderd over Groen' (april investeringen) (200 mln), die als lastenvermin- 
19 89). Uitgegaan is van een totaal aan rijkshef- dering voor het bedrijfsleven mogen worden ge- 
fingen van 1350 mln, geheel toegerekend aan de zien. 
collectieve lastendruk hetgeen in een aantal ge- 
vallen niet op voorhand behoeft te worden aan- c) Initiatief-wetsvoorstel Vermeend (verlaging van 
genomen. de kosten van het bruto minimumloon ter bevor- 
Voorts is de voorziene verhoging van de brand- dering van werkgelegenheid). 
stofheffing met 500 mln toegerekend aan de sec- 
toren verkeer (200), industrie (200) en huishou- d) Initiatief-wetsvoorstel Buurmeijer/Leijnse (in- 
dens  (100). stelling van gemeentelijke arbeidspools ten be- 

hoeve van langdurig werklozen). 
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e) Nota-Leijnse inzake het recht op scholing voor 
werknemers (verschijnt binnenkort). 

f) Initiatief-wetsvoorstel Vermeend (winstdelings-
regeling). 

g) Ongedaan maken bezuinigingen voortvloeiend 
uit besluitvorming inzake de Kaderbrief 1990. 

h) Ongedaan maken bezuinigingen voortvloeiend 
uit besluitvorming inzake de Kaderbrief 1990: 
de besparing van 120 miljoen ingeboekt als ge-
volg van de invoering 0V-jaarkaart wordt door 
de PvdA ongedaan gemaakt, zonder het voorne-
men op zich af te wijzen, mits leidend tot een ver-
betering voor studenten. 

i) Vooralsnog niet overnemen van een nog niet ge-
dekte ombuiging in de Kaderbrief 1990, die be-
trekking heeft op het ondervangen van de gevol-
gen van een toenemende deelname in het voort-
gezette, universitaire en hoger beroepsonder-
wijs. 

j) Compenseren medicijnenknaak en specialisten-
geeltje. 

k) De geraamde uitgaven zijn nader aangegeven in 
de fractienota Uitgangspunten Volkshuisves-
tingsbeleid 2000 (maart 1989). 

1) Hieronder mede begrepen ongedaan maken van 
bezuinigingen op verhuis- en isolatiekosten. 

m) Hierbij zijn conform de tekst van het programma 
nadere keuzen aan de orde met betrekking tot de 
instrumenten woonlastenheffing, woonlastenaf-
trek en huurwaardeforfait, zowel in hun onder-
linge relatie als met inachtneming van lopende 
voorwaarden en verplichtingen, waarbij besluit-
vorming aan de orde zal zijn, na kennisname van 
de momenteel in voorbereiding zijnde regerings-
nota inzake het huurwaardeforfait. 
Daartegenover staan de uit de besluitvorming 
rondom de Kaderbrief 1990 in relatie tot de no-
ta-Heerma vooralsnog weinig inzichtelijke ge-
volgen van de invulling van de zgn. PM-post. 

n) Naast de stijging van ca. 1,3 mrd die autonoom is 
voorzien als gevolg van de stijging van het natio-
naal inkomen onder het hulpplafond. 

o) Hieronder vallen de posten (cijfers 1993): asiel-
zoekers (158 mln), buitenlandse werknemers 
(118) en garanties (30). 

p) Vooruitlopend op de doelstelling in navolging 
van de Noorse regering tot een reservering van 
0,1% van het netto nationaal inkomen te komen 
voor milieu en ontwikkelingssamenwerking, 
buiten het hulpplafond (via de begroting 
VROM). 

q) Buiten het hulpplafond (via de begroting Finan-
ciën). 

r) Naast het bedrag van 150 mln voor versterking 
van het politiële en justitiële apparaat is onder de 
hoofdstukken milieu en werk (arbeidspools) nog 
voorzien in additionele bestedingen die het to- 

taal aan uitgaven op 300 a 400 mln brengen. 

s) Kosten gemoeid met het verzelfstandigen van 
uitkeringsrechten in het kader van de IOAW en 
IOAZ. 

t) Verlaging van de AOW-uitkering van iemand 
met een partner jonger dan 65 jaar van 70% naar 
50% onder gelijktijdige verhoging van de inko-
mensafhankelijke toeslag van 30% naar 50%. 

u) Het volume van de WAO kan worden terugge-
drongen door een verplicht quotum in de 
WAGW op te nemen en de werkgevers die niet 
aan dit quotum voldoen een boete te laten beta-
len ter hoogte van een uitkering. 

v) Dit betreft het ongedaan maken van de voorzie-
ne verlaging van de uitkeringsnorm van uitke-
ringsgerechtigden van 23-27 jaar zonder recente 
werkervaring en van verlaging van de RWW-uit-
kering van uitwonende jongeren tot 21 jaar. 

w) Tijdens de debatten over de belastinghervor-
ming heeft de PvdA-fractie een alternatief tarief-
stelsel voorgesteld. 
Dit alternatief leidt ertoe dat 75% van de belas-
tingplichtigen (de lage en middeninkomens) er 
evenveel of meer op vooruitgaat dan in de voor-
stellen van het kabinet. De hoogste 25% gaat er 
minder op vooruit, waarbij voor inkomens van 
rond een ton een kleine achteruitgang soms niet 
te vermijden is. 
Tweeverdieners en alleenstaande ouders met 
een belastbaar inkomen tot ongeveer f 40.000 
gaan erbij de PvdA evenveel op vooruit als in het 
voorstel van de regering. 
Alleenverdieners (kostwinners) met een belast-
baar inkomen tot ongeveer f 45.000 gaan er 
evenveel op vooruit als in het voorstel van de re-
gering. 
Alleenstaanden met een belastbaar inkomen tot 
ongeveer 155.000 gaan er meer op vooruit dan in 
het voorstel van de regering. 
Het alternatief levert per saldo 1900 mln gulden 
op. 

X) Betreft aa. reparatie tijdelijke genotsrechten, 
winst uit onderneming (aanpassing van kosten in 
de privé-sfeer aan de Oort-wetgeving), aan-
scherping ketenaansprakelijkheid, inkomsten uit 
vermogen, reparatie herkapitalisatie, de 80%-
regeling in de vermogensbelasting en herziening 
van de vennootschapsbelasting (met name her-
ziening artikel 2.4., herziening fiscale eenheid en 
holdingbeleid/kasgeldmutaties). 

Y) Afroming accijnsopbrengsten die oneigenlijk 
toevloeien naar de oliemaatschappijen als gevolg 
van de huisbrandoliepariteit met de kleinver-
bruikersprijs voor het aardgas. 

z) Eventueel resultaat van nieuwe onderhandelin-
gen na afloop (1990) van het vigerende herenak-
koord met de oliemaatschappijen. 

aa) Het betreft hier een beperking van de EZ-sub-
sidies (KST, JPR, ontwikkelingskredieten) en 
het omzetten van resterende subsidiemiddelen 
t.b.v. de KST (500 mln) in een investeringsaf- 
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trek voor het MKB waarbij het instrument ster-
ker op het kleine bedrijf wordt gericht. 

bb) Hieronder begrepen afslanking rijksdienst, im-
plementatie conclusies SCP-rapport over doel-
matige dienstverlening in de kwartaire sector 
en vervolg geven aan aanbevelingen Algemene 
Rekenkamer n.a.v. rapportage over ziektever-
zuim bij de rijksoverheid; alle niet als budget-
taire doelstelling maar wel als mogelijke bud-
gettaire uitkomst te beschouwen. 

Conform artikel 39 lid 2 sub 1 a van de statuten van de partij, kiest het congres de landelijke 
lijsttrekker. 
Het partijbestuur stelt voor Wim Kok tot landelijke lijsttrekker te verkiezen. 
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