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INLEIDING (nietaner1eerbaar) 

EEN HOUDING D66 staat   voor ii, 1 
, houding 

! r 
 

verzamelpunt . mensen die  .LJ vertrouwen stellen  I • - 
overgeleverde vanzelfsprekendheden  
van de oude zuilen en par-tijen. Het___ l daarvoor geen nieuwe 
schijnzekerheden IPW maar  een  mentaliteit  van  
onbevangen vooruitdenken; van waakzaam en slagvaardig reageren 
de goede en kwade kansen die de,toekomst biedt. D66 stelt daarbij 
vertrouwen in het vermogen en de bereidheid van vrije en 
vrijzinnige mensen  an  gezamenlijk niet alleen voor zichzelf op te 
komen, maar ook voor anderen en voor zaken die boven elk 
groepsbelang zoals de zorg voor het milieu en het 
voortbestaan !fl ., •zelf.  

EEN VISIE Bij alle onzekerheid lI• 

ontwikkelingen aan te wijzen die onze manier van leven en denken 
hoogstwaarschijnlijk tot ver na het jaa tweeduizend beslissend 
zullen beïnvloeden. De greep die 

 

voor kort op de 
raken 
tI- 1

zin, gezindte

I '
eer aangewezen op zichzelf, onder steeds !

en 

rs.

zekerheden in hun beroep en hun particuliere bestaan. 
wisselende omstandigheden en met steeds minder 

Ook internationaal gezien vervagen de vertrouwde grenzen. De 
wereld wordt met al haar bewoners met de ondergang bedreigd door 
de afbraak van het milieu, en de kloof tussen Noord en Zuid, rijk 
en arm nog steeds dieper. Maar de Europese eenheid karrt 
snel naderbij. De opzienbarende veranderingen in de 
communistische wereld doen voor het eerst sinds het begin van de 
eeuw de hoop herleven op een wereld die niet langer door ravijnen 
van ideologie verdeeld wordt geho~ in vriend en vijand. 
Nederland alles bonter  veel  

veelvormiger jS)s• • -, •- laatste  tijd  -was.  

Er zijn mensen die deze ontwikkelingen niet anders kunnen zien 
dan als een schrikbeeld waarvoor ze vluchten in behoudzucht. zij 
vrezen voor een toe~t zonder samenhang, waarin mensen 
vereenzamen en worden. 

.. denkt er anders over. Individualisering  en 
internationalisering zijn onontkoombare processen die weliswaar 
diepe schaduwkanten hebben, maar die ook, mits de kansen daartoe 
tijdig worden gegrepen, kunnen leiden tot een samenleving die in 
menig opzicht te verkiezen is boven de huidige. 

EEN GELUKTE In zo'n toekcmst die gelukt is, zullen de zelfstarxiige, weerbare, 
TOEKCMST wezenlijk gelijk behandelde burgers en burgeressen niet langs 

elkaar heen leven, maar in samenwerking hun verantwoordelijkheden 
aanvaarden op grond van hun e-igen, vrije keuze. De oude, vrijwel 
gedachteloze sociale volgzaamheid zal vervangen zijn door sociaal 
verstand: een beredeneerd, door goed onderwijs bijgebracht 
algemeen inzicht in de noodzaak van solidariteit in 
verdraagzaamheid- De nieuwe samenwerkingsverbanden die zulke 
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burgers aangaan zullen zich voegen naar de actuele behoefte en 
gevoelig zijn voor de democratisch geuite verlangens van hun 
deelnemers; ze zullen dus weinig gemeen hebben met de vaak zo 
verstarde zullen en koepels van het hedendaags maatschappelijk 
middenveld.  

' : grote zorgzaamheid,  e
en 

F

maar 

democratie.  

wellichtZo'n toekomst is veraf en zal in de ideale vorm 
worden gerealiseerd. Niettemin is zo'n ideaal een . ruikbare 
toetssteen voor politiek handelen: wat in die richting voert, 
verdient steun; wat ervan afleidt, hetzij in een vluchtreactie 
naar het verleden, hetzij in de richting  

 

an  politieke 
moedeloosheid, sociale slijtage - culturele  onverschilligheid,  
verdient bestrijding. 

MAAR NU De komende rr 
 wat er 

egeerperiode 
T . .t ingrijpend 

veel 
 :genoer.rr;_ De  

economische vooruitzichten zijn zodanig dat het mogelijk lijkt 
het meest dringende te doen, maar de middelen zijn nog steeds zo 
beperkt dat er zeer zorgvuldig moet worden gekozen. Om de 
economie ook op de langere duur op peil te houden, zijn nu al 
flinke investeringen nodig in de achteropgeraakte infrastructuur 
van het land, evenals een intensief sdholingsprogramma. Dat 
laatste kan tevens bevorderen dat de opleving van de eccncmie 
juist ook opluchting brengt voor wie dan het hardst aan toe is. 
Om diezelfde reden moet thans worden gekozen voor herstel van de 
koppeling tussen uitkeringen en lonen. Billijk is ook dat een 
begin vwordt i.!'L." 

- 

inlopen achterstand van 
ambtenaren en I .. j •J r.! groepen! trendvolgers,  

•-Jn in het bijzonder.  

Voor verdere lastenverlichting na de belastingverlaging in het 
kader van de systeemvereerwoudiging is nu geen ruimte, gezien de 
verzwaring` van el~e zeer wezenlijke kerntaken waar de overheid 
zich 'A•Si gesteldziet.  

MILIEU Eindelijk is het milieu' de 
ixj' 

politieke terechtgekomen, 
 Nationaal milieu waar het al jaren hoort: 

T 
ii;I?1:! ON 



$.p de toekomst. Het gaat daarbij niet  alleen  om •r 
voorbereiding op een beroep, maar evenzeer,  an  de ontginning van 
menselijke gaven en de scholing voor een zelfstandige plaats in 
een internationale samenleving. Er . Jtmeer  iE!.onderwijs  
geïnvesteerd,  I [ zeker nu   ii'  overhaast  .J' J'J onzorgvu' L Ï 
bezuinigingsbeleid .- : grote

• 

 

 het 1 

 ii1 problemen
' 

gedetailleerde
Even belangrijk als investeren 

 

ringen van de 
regelw~ van de centrale overheid. Het onderwijs 

verbeteren betekent 

 hier 

 

kwaliteit alleen kan gedijen in een klimaat van 

Deze stelling gaat ook cp voor de cultuur in de rubrste zin.
ttemin heeft  . overheid 

3 --
r  tal van i iide kleine  grote taken, die alle 

:!JJ
te maken 

S-  
bescherming 

 : vaak  

ZORG EN Een kerntaak van de overheid, die voorspelbaar zwaarder zal 
VEILIGBEID worden in de toekomst, is de zorg voor wie zichzelf niet meer 

helpen kan. Het aantal hoogbejaarden neemt sterk toe en dat heeft 
nu al ingrijpende consequenties voor de-gezondheidszorg. Die ,  
opdracht mag niet worden ontweken. 

Hetzelfde geldt voor de bestrijding van de criminaliteit, die in 
onze samenleving blijk~ profiteert van het wegebben van oude 
vormen van sociale controle v66r er iets nieirws voor in de plaats 
is gekomen. De zorg voor de veiligheid en de vrede in de wereld 
blijft ondanks de tekenen van ontspanning de aandacht opeisen. 
Het taaie gevecht om de vrede gaat steeds door. 

WAAMIGHEID De waardigheid en de fundamentele rechten van ieder mens staan in 
onze cnzachtzinnige samenleving voortdurend onder druk en 
verdienen krachtige waarborgen van een overheid die zich tegelijk 

op I vrijwillige
onthoudt 

t ll4iPIj41I  -. - af
t. De regeling 

geschoven .p  rechters en 
artsen. Er moet snel een goede wet gelijke behandeling karen. En 
er moet eindelijk ernst worden gen~ met de =sequenties van 
de emancipatie van vrouwen in het sociaal-economisch beleid./  

MESTEL Dit alles en meer staat op de urgentielijst van D66 in dit 
verkiezingsprogramma. Maar zelfs de meest vooruitziende en met 
goede wil bezielde regering zal betrekkelijk machteloos staan 
zolang het bestuursapparaat zo log is dat het zijn greep op de 
werkelijkheid grotendeels verliest en het politiek systeem zo 
verstopt is dat de democratie nauwelijks vat heeft op het 
bestuursapparaat. Die dubbele onmacht heeft de politiek in 

een- 
vrijblijvend 

 

 spel  

D66 heeft in dit verkiezingsprogramma de voorstellen voor een 
grondige vernieuwing van het 

 i 
de bureaucratie en de 

I 
politieke cultuur herhaald  jhi i - i iS  

Het wordt tijd 
- begin
t ze 

tot een ij i 
 -' 
i 

staatsrechtelijkeabstracte - sluitei ; 

vervuild is, L',.. : 
werkelijkheid. 

 ;, vuil 
po lonmiddellijk aan op itiek 
I 
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1 MILIEU 

MILIEU- - 
- . is sterk verontreinigd. 

BESEF Zo sterk dat de verbetering van de kwaliteit van het milieu 
bovenaan hoort te staan op de politieke agenda. Het is geen zaak 
meer voor technische specialisten en bevl~ actievoerders 
alleen. Het hoort een centrale overweging te zijn :In het handelen 
en besluiten van overheden, burgers en bedrijven. Dit milieubesef 
is volgens D66 te laat gekomen, maar het is nu gelukkig overal 
doorgedrn-gen. Het moet nu in daden worden cri~t. 

DUURZAME 1.6 kiest  voor werkelijk duurzame  ontwikkeling. Dat betekent:
ONTWIKKE- zorgen dat de activiteiten van de samenleving zo worden ingericht 
LIW dat ze blijvend kunnen worden. volgelxx~ zonder onomkeerbare 

veranderingen ten kwade in het milieu. Bon-iemische groei zal dus 
alleen mogelijk zijn binnen de randvoorwaa~ die het ecologisch 
systeem stelt. Daarvoor is nodig dat het economisch systeem op 
den duur z6 wordt verbouwd dat milieuverstorirg en I! van 

natuurlijke hulpbremen 
 

zo duur wo~ dat ze niet meer 
profijtelijk Voo r •L overheid duurzame  
ontwikkeling  . dat  - - - • imperatief en, anders dan

ccnp~ssen. De 

I 

andere beleidsvelden, geen onder~ meer kan zijn voor 
hier een c~ikbaar 

kader vast, ;_ - 

ECO[\04ISCHE De berekeningsmethode vx= de ecenomische ~1 als maatstaf van 
GROEI aize welvaart moet zo worden. aangepast dat de els van duurzame 

ontwikkeling meetbaar en leerbaar wordt, en zo zijn 
dwingende doen 

!14U1!. 
 .U11HJaspecten   

,L mate .. - ._•IJ berekend  ..)sT 

st oude  1L  'IL!  methode, - bepalend .1 .. ! .1 
inspanning voor

- I I 
milieu.  Ook als  die groei'  

II -- • .1..II I. •S  peil blijven.  

In wezen kcmen de nu zichtbaar geworden milieuproblemen voort uit 

g~- en hulpstof  fen  en de opeenhoping van schadelij k en niet te 
ver~ken afval. Deze oorzaken rxwL-n nog steeds toe, als gevolg 
n maatschappelijke processen, die krachtig moeten worden 

•fi5 - rij. J' -, 
- jaar a  zal de  samenleving  1 

energie moeten verbruiken; milieugevaarlijke stoffen zullen nog 
Lflaar bij hoge uitzondering worden aangewend; de afvalstrc~ - 
zullen volledig onder controle moeten zijn. 

DOELSTEL- Het tot stand brengen van duurzame cntwi~irxj is een 
LINGEN absolute voorwaarde voor een goed milieubeleid. Binnen dat kader 

zijn een aantal corx=ete doelstellingen van belang. 

SAMENHAM praktisch
milieuwetgeving moet worden geintegreerd in .. Wet Algemene  

Bepalingen 
beleid is 8 1iJt : rj.:î±i;pL JF1 
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in overeenstemming zijn. Hiertoe is een betere coördinatie 
[Linnen de rijksoverheid noodzakelijk. 

INTERNATIO- Een goed milieubeleid vergt een internationale aanpak. Nederland 
1~ moet daartoe initiatieven nEmm, al moet er ruimte blijven voor 

het rm?nen van een nationale voorsprong. Nederland kan zich geen 
afwachtende houding veroorloven als er niet snel een goed 
Europees beleid kcmt, cmdat de hoge bevolkingsdichtheid en de nu 
al veel te hoge vervullingsgraad geen uitstel toelaat. Waar het 
rx?nen van een milieuvoorspra-ig noodzakelijk is, moet dat zo 
mogelijk samen met .i1gelijkgerichte ML! gebeuren.  
Mochten er uitzonderlijke concurrentienadelen uit voortvloeien in 
bepaalde gevallen, dan kan een tijdelijke compensatie uit de 
algemene middelen worden overwogen. 

NOWEN Een goed milieubeleid stelt strenge normen, die .in fasen worden 
bar~ cm maatschappelijke ontwrichting te voorkcoen. Bedrijven, 
burgers en overheden moeten weten waar ze over e tijd aan toe 
zijn. Met die pi1kunnenL' rj!4JJ voorbereid.! 
tussennormen moeten scherp worden gesteld om voldoende druk te 
houden cp het zo snel mogelijk bereiken van de eindnorm. 

J,LLISI-r-Vs~1 ,  ST Op alle niveaus zullen mensen hun gedrag moeten veranderen. Dit 
kan worden gestimuleerd door informatie (milieu- en energiekeur, 
voorlichting, milieu-onderwijs) en door financiële prikkels 
(heffingen, BTW, soms ook subsidies). In bedrijven wordt de 
milieuzorg  

' 

 • -. - I •
I1
•
_$
l
!j verbodsbepalingenI  ' I - 

; 
 

n moeten meer worden bepaald bij de schadelijke gevolgen 
'rs I I handelen. 

TNT1DGRATIE Milieuhygiëne en natuurbeleid, ook wel het "grijze" en het te groene" milieubeleid genoemd, moeten in elkaar worden geschoven. 
Een •s.•milieukwaliteit I S I •5 I-  '.. - 

.. ' i 
4;

van  

1.1.2 Taakstellingen 

BINNEN EEN D66 streeft er naar .  
GENERATIE  milieuproblemen in ons land volledig beheersbaar te n~. Gezien 

het voereldcwepamende karakter van 
en
een aantalmilieuproblemen

volledige oplossing op deze termijn nog geen sprake zijn. Alleen 
het beheersbaar maken leidt al tot zware taakstellingen t.a.v. de 
vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. 

de enorme cmvang van de reeds geled schade kan van een  

I 
I 
I 

I 
S. 
I 
I: 
I. 
I 

S 

I 

I 

A 

S 

I 

A 
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verzurir 

-SO2 -40 
- rox -20 
-M13 -40  

lozingen Rijn/Nóordzee - 60 

r•'—  kooldioxyde  *- I  - - NU 4. U 

NH3 iii  —.iiji•"r-' 
.I 

zr:. het zogenaamde broeikaseffect. Om dit effect verder te bestrijden 

MILIEUZORG- Voor duurzame ontwi~ing is nodig dat in  de bedrijven  

SYSTEMEN interne milieuzorgsystemen worden opgezet. Zo'n zorgsysteem hoort 
te worden vastgelegd in een milieuboekhouding die het verbruik 
van energie-, grond- en hulpstoffen, het nuttig rendement per 
eenheid product en het afvalbeheer registreert, en die door een 
milieu-aommtant wordt gewaarmerkt. Deze boekhouding zal de 
basis zijn voor de verlening van 

 
voor de sanering  II I I ii I_ I  van S .. S p • p Daarnaast  

orden gesteld, zodat 
inzicht wordt verkregen , . naleving 
gewaanrerkt milieujaarverslag : :  nationale en Europese 

PRODUKT- Een volgplicht voor produkten is geboden. Voordat een produkt 
VOLWLICHT cp de markt komt, moeten bedrijven de gevolgen voor het milieu en 

de behandeling in de afvalfase in kaart brengen. 

CAO's De CAO biedt een aanvullend kader voor het n~ van afpl 
over milieuzaken, zowel op het niveau van een bedrijfsta L k al 
van een bedrijf. De mogelijkheden die dit middel biedt en de 
relatie tot wet- en regelgeving van de overheid moeten nader 

lILLI - I 
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IINVENANTEN Convenanten als een snel  en slagvaardig alternatief voor een 

wettelijke regeling zijn een belangrijk instrument zowel voor de 
overheid als vo= het bedrijfsleven. Wel zal het daartoe minder 
vrijblijvend en gevarieerd van aard moeten worden. Een ccnvenant 
hoort een bindende overeenkomst te zijn, met duidelijke 
bepalingen omtrent sancties, ' - ï
conflictoplossing. Voornemens van bewindslieden tot het sluiten 

 
van een convenant moeten tijdig aan de Tweede Kamer worden 
gemeld, en het resultaat van de onderhandelingen ~ de 
ondertekening worden voorgelegd. Op korte en middellange termijn 
zullen grote investeringen nodig zijn om aan de steeds strengere 
duurzaamheidseisen te voldoen. Hier is het cnyvenant, 
vooruitlopend op regelgeving bij uitstek op zijn plaats. 

AANSCHAF- De departementen moeten in aandacht besteden aan de 
FINGS- bijdrage die het aanschaffi van de overheid zal hebben 
BELEID te leveren aan het streven naar duurzame ontwikkeling. Beperking 

4van het energiegebruik 
he~ hierbij prioriteit. 

LANDEMW In de landbouw moeten binnen 10 jan duurzame bedrijfssystemen 
voor alle bedrijfstakken zijn irxievoerd. Bij de tuinbouw en de 
intensieve veehouderij zullen dat gesloten systemen zijn. Bij 
overige bedrijfstakken, die in zekere mate grendgebenden blij 
moet binnen vijf jaar de zgn. mineralenbalans op de bedrijven 
zijn i t teveel • Er moet snel een acti- programma 

stikstof 
 kcmm voor duurzame 

: rijfssystemen en geïntegreerde landbouw. Dit moet leiden tot 
ci'ii

ot  

ri!.d. i1rii r; ej meer centraal komen te 
staan  I landbouwvoorlichting,  •tH. p Ei 

en  -onderzoek.  

mensen

BLMGi-2L**i Voor duurzame ontwikkeling is nodig dat ook de burgers erin , 
geloven en exnaar handelen. Dat draagvlak begint te ontstaan. 
Burgers zullen voor moeilijke keuzen komen te staan. 
Er moet anders worden omgegaan met geld en tijd, met uitgaan en 
thuisblijven, terwille van het milieu. Gedrag en 
ecnsumptiepatrom moeten in veel opzichten veranderen. De 
overheid kan dat niet zomaar afdwingen; het lukt alleen als de 

FMILIEUKEUR Er moet  zo snel mogelijk irIn Europees Ii

Eenvoud van vermelding is van groot belang. Het keur, gebaseerd 

STATIEGELD Voor milieu-onvriendelijke produkten als auto's, koelkasten, 
batterijen en electrische apparaten is een statiegeldverplichtir~g 

ONDERWIJS Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs 
behoort het vak milieukunde algemeen ingang te vinden. 
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OVER  4ilIi In elke sector van het overheidsbeleid 
doordringen en tot resultaten leiden. Elk departement toetst 

1* 
eigen  I handelen L5•I,•  • , IIIIi dienstauto, ) 

I iCi  aan de eisen van duurzame ontwikkeling door middel van 
interne milieuzorgplannen. Daarnaast stelt elk -- een 
actieprograrnma op vo= de eigen ~groep (b.v. banken vo= 
Financiën, artsen voor WVC). Verder moet er spoedig een milieu-
net~ komen dat de besluitvorming van de averheid snell en 
doorzichtiger maakt. Zo kunnen milieu-ambtenaren rouleren tussen 
verschillendie departementen, als eerste stap op de weg naar een 
algemene ambtelijke dienst (het  civil-service-model, zie ook 
4.1.4). Tevens zijn uitwisselingen wenselijk met Euro~ 
ambtenaren en milieu-medewerkers van bedrijven. 

FABINET Duurzame ontwikkeling vereist niet alleen de inspanning van elk 
departement afzionderlijk, maar ook een gecoördineerde, 
projel~ichte aanpak van het gehele kabinet. Deze gezamenlijke 

IIJ r'rdelijkheid dient tot  ii uitdrukking  

bijzondere • LI de Minister-President. 

FINANCIEN De overheid moet zorgen dat de eisen van duurzame ontwikkeling 
zich doen gelden in het netwerk van subsidies, (krediet)garanties 
en overheidsinvesteringen. Voor activiteiten die toestemming of 
medewerking, van de overheid behoeven, moeten burgers, bedrijven 
en organisaties lijk maken dat ze alles doen om schade 
voor het  milieu uLt:u voorkomen.  

In de kcn~ tien jaa moet een fors milieukarwei worden 
geklaard. De concrete voorstellen voor de verschillende 
maatschappelijke sectoren zijn te vinden bij de paragrafen die 
daarop betrekking hebben (landbouw 2.1.5 , energie 1.3, verkeer 
en vervoer 1.2, industrie.2.1.4). Hier volgen zeer beknopt de 

I de landbouw meststoffen 
-' 

fosfaat  

worden teruggedra-igen; het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen moet naar minder dan de helft in 2000. Het 
energieverbruik moet krachtig worden omgebogen cm duurzame 
entwikkeling binnen bereik te brengen. Energiebesparing en een 
milieuvriendelijker vorm van energie-opwekking hebben de hoogste 
prioriteit. Bij verkeer en vervoer staat het inperken van de 
doldraaiende autcmobiliteit centraal; de volstrekte keuzevrijheid 
m.b.t. de wijze van vervoer is volgens D66 niet langer te 

industriële sector gaat het vooral cm het 
energiebeleid 

- - 

. : aanscherping51 . 

AFVAL In 2000 moet er 10% minder afval zijn. Minstens 5.5% mc>--t terug in 
de kringloop, maximaal 25% mag nog worden verbrand en 10% 

.jL: !C1.____ 
geïntegreerdeT - !Q U Lj •1.1. scheiding •• t 
afval aan de bron. Van de ver~ingstarieven moet een 

 ì 

prikkel tot scheiding en hergebruik uitgaan. De export van afval 

I 
I 
I 
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I. 
I 
I: 
I. 
I 

12 
13 
14 

11 

 

51 
52 
53 
54 
55 

I 

I 

S 

S 

I 

I 

I 

44 

4 5  

41 

I 

I 

58 
57 

 

na 1989 :3 



• - - - . _. 

•• • - I - . - - =i - - •• • zx vlolwa-gw • 

- - 
- S - - . .- .- S - I• S • - I. 

I.- P - -- .- - - - -. .- si.- . - . •• - 

- - - . - - •. - I: 
P.. - - - - iv. - •- - . - - S.- 

- — — S • :.- Si •• — N .. 

S - •. S - 55 s — • 5 S 

• -- I S - — SSI SI S • • • •• 

N — S_ I S S — — I • 

— 
- — • •I S•-I. — •1 — I • 5 

• S. S • S I S S — S — I • - 

- S- •SI — •. S 5 5 P - — — S5_ — 

•5 • • I • — S *= v zx man S P Ss 

- .. • - •- - • • .- -- - . - . . - 

I 
- — — Z.V . . - - S — S — S S 55 -. 

Den - — - — — ..-•- •- .- - . - 

- S - - •. .- :- •_ .- - — — S - — S I 

-- 50• S 5 S I• S: — S IS I • 55 

• S - •S — - - — S - I 

S 

1  vv 

 

- .- •. .- .- • • .• •- - •- - • - .. - 

- — — — I- S - - S - I ._ 5 • 

S • 
— 

PP4 P- .. -- .. o,- — — — •- — S s 

.1 — • — - S. — • - 

- I. — — 4 

- P. • S. — 5.1 .5 — S I 5 - • I •. •  

II 1 S 5 S 5 S I S N — • S - - — - 

.- .- - — 
— 

5 

s. •- - - .. . - - s.. ••• - • - .. - • • • 

••I• - - 555 SI • S — I — S I • 5 SS P 4 

— — 
— S S 1 -- • 55 I - I •P •S 4 

.. P • •5 S — • — 0 af=1S - — — 5 •NS — - S 44 

S om o-
— S • S - 5 - • I SSI — 55 l 4 

- S S I S - 5 S — S - S .5 55- - 4 •  

— S N — — • - S 

I 
á  I, = S - - I • I • S - .5 - 

- — - I • • IS 1S — P . — — . .- 
- S • S — - S • — • - S - — 

- 
• S - S S — •S — S — - I 4 

- I •5 5. - -. - *1 - — S 

N 5 •5 I N. 

I- - — — 

. 
- 

 - 
— • - — — — N • •- : 

- I= =4 •- • •- S - 55 — S 

.j 



- Zwaardere normen en ~treffende controle instellen op de 
naleving ervan. 

- Toetsing van iedere nieuwe maatregel cp de effecten voor het 

Aan-q~irxg van de regels voor het ontnemen van 
wederrechtelijk verkregen voordeel. 

en milieu-organisaties, de gelegenheid geven 
voor de rechter hun belang te behartigen en bij voorbeeld 
dwangsommen te eisen, ook van de overheid als die onrechtmatig 

Het in gevaar brengen van het milieu tot een strafbaar feit 

-Door strengeW.1  L-en  van openbaarheid van bij voorbeeld  
1 11 i)[IUI ILL..  lirLi I Juli11 11 1 J 11 1fl lozingsgegevens 4 maken dat  onverantwoord milieugedrag aan de ______  

kaak ~t gest . 

Nederland moet een  voorsprong durven nEmen in een  

IIlJ, milieuvriendelijk

_

produktenbeleid. Er moet gestreefd
ondersteuning door andere landen van de maatregelen die  hi 

 

realiseren

nodig zijn, en uiteindelijk naar Europese afspraken. Voor asbes bes sbes 

kwik- en cadmiumhoudende produkten en PVC-produkten moet, tls 
vergaande vermindering op korte termijn niet vrijwillig te 

.• verbod 41S11 j 

KOSTEN D66 acht het noodzakelijk, dat in de komende regeringsperiode de 
milieu-investeringen en de uitgaven voor het milieu aanzienlijk 
zullen stijgen. Voor de financiering wordt gekozen voor de 
volgende strategie. 
Het principe dat de vervuller aalt leidt tot nieuwe heffingen 
op: kunstmest en veevoeder; .. y rij (ter 
stimulering van onderzoek en omschakeling naar alternatieven); 
grond- en drinkwater (vooral  an  verdrogirxg tegen te gaan); grind, 
en andere bulk-delfstoffen; 
Daarnaast komt een betrekkelijk forse verhoging van de bestaande 
milieuheffingen (op brandstof, waterverontreiniging, afval en 
riolering). groter
middelen ver-antwoord, vooral aan te

beslag op de 
: wenden c 

sanering van (water)bodems, openbaar vervoer, energiebesparing en 
geluid). Financiële sancties mogen niet als financieringsbren 

_ 
wekken

r van 

worden gezien; dat zou de indruk kunnen J r een recht 
op vervuilen is, en zo'n recht bestaatniet. 

EUROPESE Er moet een Europese milieustrategie kemen, die ervoor zorgt dat 
GEMEENSCHAP het zich beslissingen over  

investeringen bedrijfsvoering.  I Erkend wordt daarbij  dat  •1. 

milieusituatie van de lidstaten onderling aanzienlijk verschilt. 
Kernelementen van 

 
e Europese aanpak (nader uitgewerkt in het 
.Europees Programma van D66)__ n de volgende. 

- Een hoog niveau van mi 
* 
lieubescherming moet worden verzekex@ 

door de keuze van de beste technieken die voorhanden zijn.E 
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- Het milieubeleid moet een milieu-export-industrie _wgang  
brengen, die Europa een sterke positie geeft in de groei~ 
markt voor milieutechnologie. 

- De introductie van milieuvriendelijke produkten meet Yx~ 
gestimuleerd door belastingvoordelen, waarvan zowel producent  
als consument kunnen profiteren. 

OOST-EUROPA De bilaterale samenwerking m. b. t. uitwisseling van informatie 
ever milieuverontreiniging en de bestrijding daarvan moet 
worden voortgezet en uitgebreid. Bepleit wordt de oprichting, in 
Europees verband, van een Oost-West milieu-instituut, dat zich 
naast informatieuitwisseling zal bezig ho~ met het uitzetten 
van meetnetten. 

DERDE riw- i'ar- Wereld moet .'-  spiraal armoede naar 
WERELD milieudegradatie en terug werden doorbroken. 

 

iertoe strekken de 
volge 

 I LL'(J!l. - Handvest , • - • k k
isatie vo= M ' - 

milieuparagraaf; IP1lL!I J1 - 

voor milieuprojecten bestemd; 
1 

het milieu-aspect wordt stelselmatig ingebracht in alle projecten 
(zie ook 5.3); onderzoek, voorlichting en onderwijs worden meer 
gericht op de vorming van bij voorkeur kleinschalige 
geïntegreerde productiesystemen. 

ANTARCTICA In het Zuidpoolgebied moet het milieu boven alles gaan. Het is 
nodig dat Nederland de status van Consultatieve Partij verwerft 
bij het Antarctisch Verdrag, en daartoe de vereiste financiële 
bijdrage levert. Gestreefd wordt naar een moratorium op de 
exploitatie voor vijftig jaa . Het mineralenverdrag van juni 1 88 
hoort niet te worden geratificeerd. Er moet-een stop komen op de 
visvangst tot herstel van de populaties. Alle, bedrijvigheid van 
mensen cp Antarctica, zeker toeristische, moet aan strenge regels 
en controle onderworpen zijn. Besluiten omtrent het gebied moeten 
is openheid totstand  

Veel meer mensen reizen veel verder en vaker dan vroeger, en nog 
steeds gaat die versnelling van onze gezamenlijke beweeglijkheid 
in hoog tempo door. Aanvankelijk leek dat bijna 

s
I 

het de  
  

d'4
L
$
1iI 

 

voordelen te '-De 

binnen 
 thuisblijvers  

Luceten passen
krijgen .1- -•• •-

1:
.;
!

T- J vervoer 
 

Volstrekte vrijheid van iedereen om voor elke behoefte de auto te 
nemen is niet meer te handhaven. Zeker het verkeer tussen 
woonplaats en werkplek of winkel zal steeds meer met het openbaar 
vervoer moeten gaan. Daartoe meet het openbaar vexvoer eerst weer 
tot een aantrekkelijk alternatief wxn-den gemaakt. Orn de balans in 
evenwicht te brengen is het noodzakelijk dat de autcn-cbiliteit 
wordt  Ii- 

D66 ccncept-verkiezingsprogramma i,1:1e 
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Het openbaar vervoer moet worden verbeterd en uitgebreid, door 
..m volgendemaatregelen.  

Aansluiting op het Europese "snelle treinen" net door een lijn 
van Amsterdam via Schiphol naar Brussel en een van Amsterdam 

aansluitingen 

- Doortrekking van de Zuiderzeespoorlijn naar Groningen. 

- Bevordering van hoogwaardig vervoer (metro of sneltram) in 
stedelijke gebieden. 

- meer vrije banen voor snelbussen op autowegen. 

- Betere IF  
openbaar vervoer. 

SUBSIDIES 
aanvaardbaar als die noodzakelijk zijn om met de auto te kunnen 
.,:t 

REGIONAAL Alle vormen van regionale vervoer moeten op elkaar worden 
VERVOER afgestemd m een regionaal samerfijerkingsverband van de betrokken 

vervoersautoriteiten en -bedrijven. 

AUTO~ Het beginsel dat de vervuiler betaalt, moet ertoe leiden dat het 
VERKEER (vracht)autoverkeer duurder wordt, zowel door de werking van de 

markt als door regulering. Cp korte termijn zijn maatregelen 
nodig die veel rijden meer belasten dan weinig rijden (invoering 
of verhoging van de accijns op UPG en diesel) en 
belastingmaatregelen als de afschaffing van de fiscale 
aftrekbaarheid van vervoerskosten (reiskostenforfait). 

D66 staat positief tegenover het principe van electronische 
tolheffu-ig. Verder onderzoek naar de mogelijkheden en nadelen 
van rekening rijden is geboden.. Als andere middelen niet helpen, 
mag overheidsregulering van de automobiliteit, (bijvoorbeeld door 
spitsuurvignetten) niet worden uitgesloten. 

MAXIMUM D66 is voor een maximum snelheid van 100 km per uur. De 
SNELHEID maximum snelheid moet uit een oogpunt van milieubelasting, 

energiegebruik en verkeersveiligheid streng worden gehandhaafd. 
Daartoe is gerichte inzet van de politie nodig, maar ook veel 
meer aandacht voor een verandering in mentaliteit bij de 

- 
autoverkeer  #i in beginsel t v 

- bestaande  

moeten worden opgevangen. Door verkeersgeleidingssystaTen, 
flexibele indeling van rijbanen en als het niet anders kan 
verbreding van wegen, moet dit net zo goed mogelijk worden 
gebruikt. Carpooling moet worden gestimuleerd. Spreiding van 
werktijden en weekindeling bij bedrijven kunnen de spitsuurdrl~ 
verminderen, zeker wanneer daarover regionale afspraken worden 
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gen~. Bij smogalann moet het personenauteverkeer sterk we~- 
of zo nodig IS .1 

FIETS EN De fiets als milieuvriendelijk vervoermiddel moet alle kansen 
VOETGANGER krijgen. Vooral in de stedelijke gebieden is dringend behoefte 

aan een afzonderlijke, sveilige infrastructuur. De 
voetgangerj s a .verkeer  .LII . en ongehinderd  

jtii-*i pi1l 
voortbewegen.  

GOEDEREN- Nederland heeft • sterke positie in het goederenvervoer over de 
VERVOER !j•  maar het milieu lIstelt •.. hier beperkingen.  

Waar dat mogelijk is moeten vervoer over water en per spoor 
worden gestimuleerd. Bij het goederenvervoer te water zal meer 
aandacht moeten worden besteed aan de velligheidsaspecten, en aan 
de controle op de naleving hiervan. 

1.3 ENERGIE 

Zender een goed energiebeleid is het streven naar duurzame 
ontwikkeling onbegonnen werk. Energiebesparing en een meer 
milieuvriendelijke energie-opwekking hebben hierbij de hoogste 

VOORLICH- Zelfs bij de huidige lage energieprijzen wordt jaarlijks in a-is 
TING land voor circa f. 5 miljard aan energie verspild. Een 

intensieve voorlichtingscampagne is noodzakelijk  an  hierin 
verbetering --I te •)ISLI,. 

:1I,e Bij de woningbouw moet systematisch aandacht worden besteed aan 
de mogelijkheden  an  passieve zcnrie-energie te benutten. Door een 
aanzienlijke verhoging van isolatie-eisen en andere technische 
eisen aan nieuwbouwwonn-igen, wordt daarin - a het  ergieverbruik  

bestaande

sterk beperkt. 
Bij de bouw van grote gebouwen moet steeds worden nagegaan of een 
warmtepcmp, darmel een warmte/kracht-installatie kan worden 
toegepast- 

wcningen wordtopnieuween afzonderlijke  

subsidieregeling bepleit ten behoeve van de warmte-isolatie. Het 
vervangen van cv-ketels met een laag rendement door ketels met 
een verbeterd darrwel hoog rendement wordt gestimuleerd. 

OPWEKKIW,7 De warmtébehoefte in ons land moet in kaart worden gebracht. Bij 
de bouw van nieuw produktievexmogen in de electriciteitssector 
zal als uitgangspunt voor de goedkeuring van het 
electriciteitsplan gelden dat nieuw vexmogen allereerst dáár 
wordt gebouwd, waar het koelwater kan voorzien in 

lilt 

Ten Waanzien $j S) •'E1 -  is  T aanzienlijke  
I 'Pl I __ I  II II  I  lull ii wordenI jil uitbreiding  .1 - decentraal vermogen  ..I. I •  

b:L: r.1I! x gasprijs!'r van de teruglevertarieven en 

L-. - '. 
korte

met'i'" !1'U1i'  
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belangrijke
DISTRIBUTIE Bij de uitbreiding van het decentraal verr~ moeten de 

distributiebedrijven een 
 !!4M.  

verbruikersraden bij de distributiebedrijven, waarin  
en de milieubeweging zijn vertegenwoordigd. 

NIEUWE Nieuwe, grOOts~ige electriciteitscentrales worden alleen  
pCENTRALES  "Lti ii  gebouwd ii  11,] 1J1II I I PUI P I IlULlIJ  Ill'  • 

9S gedecentraliseerde opwekking en 
onvoldoendestadsverwarmingseenheden  in de behoefte kunnen 

voorzien. 
Vooralsnog zal aardgas moeten worden ingezet als brandstof, cmdaie 
poederkoolgestookte centrales een te hoge milieubelasting 
verOOrzaken. De Hemwegoentrale moet zo mogelijk alsnog een 
gasgestO~ centrale worden. Zo spoedig mogelijk wordt 
overgegaan op steenkoolvergassing, die niet alleen een relatief 
hoog rendement heeft, maar ook minder milieubezwaren met zich 
meé]Drengt dan het st~ van poederkool. Zo blijven onze 
aardgasvoorraden zo lang mogelijk ter bes<Chikking voor 
kleingebruik, voor decentrale opwekking en als grondstof voor de 
petrochemie. 

I.. meent  datde huidige generatie kernreactoren  mvoldoende  

veilig is. Verder is het probleem van het radioactief afval nog 
steeds niet Opgelost. Daarom vindt D66 dat er in N~land geen 
nieuwe kerncentrales naast de twee bestaande moeten wor den 
gebouwd. Mede omdat kernenergie een bijdrage kan leveren aan he-E 
terugdringen van de, =-problematiek moet het onder~ naar 
veilige toepassing van kernenergie doorgaan. 

energie-opwekking 

ZWI~AL Voor het uit de PJ~landse kerncentrales afkomstige radioactieve 
afval wordt in Europees verband een oplossing gezocht. In ons 
land mogen geen proefboringen plaatsvinden met het oog~ 
radioactief afval in de diepe cndexx~ op te slaan. 

ALTER- Duurzame energievoorziening legt een zwaa~ accent op zonne- 
NATIEVEN en windenergie en op energie uit biamassa. D66 acht verTuiming 

van firi&jr-,iële middelen voor de Ontwikkeling en toepassing van 
vonnen van milieu-vriendelijke 

!'!. !JII' .. - • . . - .  daartoe kan 
worden aangetoond.  

W~IE- D66 is geen voorstander van structurele inport van electriciteit 
IMPORT uit Ons cmrirxj~ landen, zolang er nog geen geïntegreerde 

Eux0~ energiemarkt en gezamenlijk Europees energiebeleid tot 
stand is gekamen. 

In de visie van D66 bevordert een goede ruimtelijke ordening het 
evenwichtig gebruik van de rui~ en mede daardoor een goed 

Een goede ruimtelijke Ordening respecteert zoveel mogelijk de 
historisch gegroeide, natuurlijke en sociale Omgeving en erkent 
het unieke van elk gebied. Ruimtelijke plannen moeten vanaf nu 
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g-stoetst worden op hun gevolgen voor de mobiliteit. D66 streeft 
naar een inrichting van de nl~ die zo weinig mogelijk 
autoverkeer  

Fa9 plc.  acht een zevental richtlijnen  v
oor een goede 

 RICHTLIJNEN ruimtelijke ordening relevant. Dit zijn:  

gebieden;
- het behoud van de scheiding tussen stedelijke en landelijke 

! 
- het behoud van onderscheiding en overgangen in het landelijk 

- bij niet vervuilende bedrijvigheid en in stadscentra belmft 
het principe van scheiding van functies niet meer te worden 

- het voor elk (deel)gebied bepalen van een max~ in het aan 
bebouwing, industrie en verkeersfuncties toe te wijzen 
oppervlak en het aan de hand daarvan intensiveren van 
stedelijke bebouwing; 

I.het tegengaan
! 

economische 
activiteiten langs wegen; 1 

- het bij elke belangrijke besluitvorming over gebruik van de 
ruimte nagaan naar welk evenwicht in het betreffend gebied 
wordt gestreefd; 

- het aanvaarden dat een van rijkszijde ingebracht belang 
slechts na zorgvuldige afweging voorrang mag hebben boven een 
provinciaal dan wel gemeentelijk belang. 

De ruimtelijke ordening is thans niet doeltreffend genoeg. De 
TEIT effectiviteit kan vergroot worden door een samenhangend pakket 
EFTECITVT- 

 - 

_ 

van maatregelen. Zo is versteviging van de relatie tussen de wet 
Ruimtelijke ordening en de milieuwetgeving geboden. D66 wil het 
structuurplan voor de gemeente gaan zien als een de burgers 
bindend plan, en acht het  t noodzakelijk dat in de 
kom~ periode  IL• UI UII I  ruimtelijke  
kwaliteit en identiteit.  

rote  agglcmer-aties, met nam r!Tr' andere landsdelen en stedelijke 
knooppunten belemmeren g~ oplossingen voor problemen op het 
gebied van ec=inische bedrijvigheid, volkshuisvesting en verkeer 
en vervoer. Ook hierom zijn nieuwe bestuurlijke structuren 
noodzakelijk - 4 - 

SOCTAT Iedereen, man of vrouw„ moet zich op elk uur van de dag èn de 
VEILIGHEID nacht veilig op straat kunnen begeven. Bouwkundige en 

planologische regels moeten daar~ rekening houden. Naast 
_ 

.' 

winkelbebouwing
straatverlichting is 

 
ng  

 ILL!  - L I A.LJI 

EUROPA D66 acht het nodig  de ruimtelijke ordening  als integratiekader
voor de afweging van sectorbelangen ook op Europese schaal meer 
aandacht te geven. Betere afstemming tussen ruimtelijke ordening 
en milieubeleid, vooral in de grensregio's is dan nodig. Er 
moeten grensoverschrijdende structuurplannen komen. Voorts dient 
de harmonisatie van de ruimtelijke wetgeving in de EG te worden 
•: .i - 

S 
I 
I 
• 4 

I 
I. 
S 
I: 
I. 

S 
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WOONLASTEN Als gevolg van verplichtingen 
 - 

 in het 
 v

erleden .J 1 

financiële verplichtingen is de begroting van volkshuisvesting 
zwaar belast. Omdat D66 een verschuiving van de subsidies cp het 
huis naar een subsidie aan de bewoner wil nastreven valt niet te 
ontkcmen. aan drastische vermindering van objectsubsidies. Dit 
geldt zowel voor huurwoningen als voor koopworu~. 

Het woonrer-ht voor iedereen moet worden gewaarborgd door het 
huidig systeem van individuele huursubsidie onverkort te 
handhaven. Het voorstel een toets in te voeren die subsidie boven 
f250,00 moet voorkomen zal wachtlijsten veroorzaken en moet 
worden afgewezen . 

mogelijk Waar keuze r' en nieuwbouw enerzijds en  renovatie anderzijds moet niet de 

 

sidiemethodiek 
richtinggevend zijn. In Europees verband moet worden bepleit, dat 
de BTW op woningbouw en -verbetering naar het lage tarief wordt 
overgebracht onder gelijktijdige verlaging van ebjectsubsidies, 
zodat dit budgettair neutraal gefinancierd kan worden. De 
overdrachtsbelastu-ig dient te worden afgeschaft mede met het oog 
op de gewenste verkleining  i. de  afstanden • het woon- 
werkverkeer.  

Wonen zal in de toekomst it  
 - r worden._energieprijzen,

, 

• Ji stijging van de bouw- en 
door de 
 

kwalitaitsverbetering in- f• nieuwbouw voor-al  1% door •r. 
gezinsverdunning. De liii, I I 

: 
______ e belangrijkste 

maatstaf voor het tempo waarin 

 

astenstijging mogelijk is. 
Voor eigenaren/bewoners; wordt het onderhoud weer belasting-
aftrekbaar. Deze maatregel dient gefinancierd te worden door een 
verhoging van het huurwaardeforfait. De huurharmonisatie wordt 
voortgezet.  

DECENIRA- D66 wil het bouw- en verbeteringsprogramma nauwgezet afstemmen op 
LISERIW, gebleken behoeften van speciale groepen, zoals bejaarden en 

gehandicapten). D66 steunt daarom de verdergaande voorstellen tot 
decentralisatie van het volkshuisvestingsbeleid. Gemeenten moeten 
hun eigen werilr~ijf kunnen handhaven. 

BOUWKOSTEN Nieuw - bouwen woningen - 

Belemmeringen voor nieuwe woonvormen en woningaanpassingen, o.a. 
voor ouderen, dienen te worden weggenomen. Aan het energiegebruik 
moeten veel strengere eisen worden gesteld. Op andere gebieden is 
financiële voorzichtigheid geboden bij de verhoging van de 
minimum-kwaliteitseisen. D66 acht het nodig te komen tot lagere 
bouwkosten door het bevorderen van zelfwerkzaamheid en door 
deregulering Lii! - • S van bouwvoorschriften.  

INDIVIDUELE Het woningbeleid moet worden toegesneden op individuele wensen 
WENSEN van individuele bewoners. . - - 

bewmarszelfbestuur, door gemeenschappelijk woni:ngbezit en door 
tussenvormen van huren en kopen. Overdracht van woningen van 
gemeenten en corporaties aan de bewoners - in persoonlijk of 
gemeenschappelijk eigendom - wordt in beginsel positief 
beoordeeld, mits een minimum distributiebestand wordt 
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gehandhaafd. Daarbij .- enerzijds speculatiewinst  

voorkemen, anderzijds moet een risicolfonds niet te voorziene 
probliemen. van de nieuwe eigenaar verzachten. 
Ook de stadsvernieuwing moet vooral een proces zijn van de 
bewoners zelf. Hun wensen dienen serieus te worden genomen. 
Bewoners van woonschepen en woonwagens moeten zoveel mogelijk 
• i.va behandeld als bewoners van het gangbare type woningen.  

•AS. - 0 S S • 1 51 .Iq.r_, •A 

MILIEU Het volkshuisvestingsbeleid heeft nauwe relaties met het 
milieubeleid. Daaran wil D66 de scheiding van wenen en werken 
zoveel mogelijk tegaan door een betere keuze van de 

IJ I!U!N1O1TIul iII4 andere1 relatie  I Jil I VtotNM het openbaar 
1), zulleniaanzienlijk beterÎImoeten i worden' 

geïsoleerd  
I U L4!Ifl III1II1JI 1 J t !lJF!LIuw  wordenII 1 lj[IJI. isolatie ;l•tj..• .   regeling  r î1ir In het bouwp  roc  juj 

milieu- 
effecten

l, bij voorbeeld met betrekking tot 
: 
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ot SOCIAAL- ECONOMI SCH BELE IE 

PA De ecowmi~ vooruitzichten in West-Europa zijn beter dan 
e~e jaren ge-leden. Toch is er een grote insparrung van de 
Europese landen nodig cm gezamenlijk een belangrijke rol te 
kumen spelen in het econcmische krachtenveld, waarin. met name 
de VS, Japan en Zuid-Oost Azië zich geducht doen gelden. 
De totstandkoming van één gemeenschappelijke Europese markt per 
1992 is voor D66 daarom een harde noodzaak. De streefdatum 
31.12.1992 moet worden gehaald. 

OPEN De intern-- Europese markt mag echter geen beletsel vo:nnen voor 
WERELD-  
HANDELS- gebaseerd zijn op 

 
internationaal aanvaarde spelregels, zoals die 

STELSEL • S. S worden nagestreefd.  a,. ligt voor de I_  SI 

 

duurzame

dat het initiatief hiertoe wordt genomen in de GATT. Het 
wereldhandelsstelsel zal nadrukkelijk rekening oeten ho~ met 
de els van ': ontwikkeling, en mede in relatie daarmee met 
de belangen  LS  •. ontwikkelingslanden.  

OOST- In de relatie met Oost-Europa acht D66 het nodig de economische 
EUROPA samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking moet waar mogelijk 

gericht zijn op het bijdragen aan en het stimuleren van 
economische hervormingen. 
In het algemeen verwerpt D66 de beperkte opvatting dat 
economische ontwikkeling alleen dient tot het verkrijgen van 
materiële welvaart. Duurzame ontwikkeling stelt grenzen aan de 
groei. -. 

KZA  

publieke

OPENBARE Nederland zal in veel opzichten zijn infrastructuur moeten 
VOORZIE- versterken cm mee te kunnen komen op de Europese markt. Het 
NINGEN wegennet moet beter vxn-den gebruikt, spoorwegen, kanalen en 

havens moeten waar nodig worden uitgebre-id. Er is een goed aanbod 
van bedrijfslokaties in en cm de steden evenals een 

1 dienstverlening I  • .,1. I niveau,  teleccmuziicatie tot  
riolering. De ontwikkeling van een infrastructuur voor 
!teleonmunicatie en de opslag  en verwerking -  hoort 
vooruit te 1~ OP de behoefte. In ruimer verband is een 
hoogwaardig onderwijsstelsel en een goed fysiek en cultureel 
leefmilieu van wezenlijk belang. 

FWISTRIBUTIE- Binnen het kader _s-T.  de duurzame ontwikkeling Ivire r ruimte  FUNCTIE voor de ontwikkeling van Nederland - distributieland. Die ruimte 
ontstaat door vindingrijk met de organisatie van het vervoer cm 
te gaan. D66 pleit 

1J" 'I iL1u ving van het  
e groei goederenvervoer 

 haanzienlijke .p! 

,iI!1! 



het vrachtvervoer zal Is nachts plaats moeten vinden. UitbreiLLEIE:*:. 
van capaciteit van het railvervoer door uitbreiding van het 
aantal sporen is noodzakelijk, evenals investering in het 
onder~   J111 

Een aansluiting cp de in Europa te ontwikkelen netten van hoge 

LIJkr -
snelheidslijnen van groot belang. Dat geldt voor de verbinding 

Aansluiting op de Kanaaltunnel-verbinding is noodzakelijk. De 
plaatsen voor de hogesnelheidstrein zijn in ieder 

Schiphol

met Frankrijk, maar evenzeer voor die met de Bondsrepubliek. 

aangewezen 
 ii  

LUCHT- Het luchtverkeer groeit veel sneller dan werd verwacht, en die 
VAART stijging zal aanhoudent. Dat vereist

'I! 
Ç 'termijn  tL: Il

il  ing op de 

J ' i  
Daartoe 

ïu 1) 
 - 

: i  
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.:II:S). De groei van het luchtverkeer maakt een herbezinning op de 
positie van Schiphol noodzakelijk. D66 wil een luchthaven van 
Europees niveau in Nederland handhaven. Dat betekent echter niet 
dat Schiphol onbeperkt kan groeien, gelet op de onaanvaardbare 
consequenties voor de omliggende omgeving. op korte termijn mo" 
worden gezocht naar ontlasting door samenwerking met andere 
luchthavens, zoals Zestienhciven,. 
Op langere termijn sluit D66 niet uit dat uitbreiding van de 
nationale capaciteit elders zal moeten geschieden. 

M#TTERDAMSE De positie van de Rotterdamse haven als grootste ter wereld dient 
IHAVEN tenminste gehandhaafd en waar mogelijk versterkt te worden door: 

- de logistieke functie van de haven verder te ontwikkelen; 
- de ontwikkeling van bedrijvigheid binnen het haven- en 
industriegebied - - ._ uiteraard binnen -  milieunormen - 
prioriteit te geven; 

- het vervoer per binnenschip -  stimuleren, mede  gelet  

relatief 

 
uvriendelijke karakter 

 _,ii'..'-_karakter1VL. .- :.I?L'  L :overal  

benadrukken.  

OVERHEIDS- In de afgelopen jaren zijn de overheidsinvesteringen steeds 
INVESTE- verder achtergebleven bij de e moeten 
RINGEN  gen  

gunstig

vervoer,die in het milieu (riolering, bodemsanering) en die in de 
stads- en dorpsvernieuwing. Bij de laatste wordt ook aandacht 
geschonken aan de sanering van verouderde bedrijfsterreinen. 
Daarbij kan de public-private partnership voor beide partijen 

werken.  

De Randstad Holland is de motor van de 
Stimulering van investeringen voor de 
hoort daarcm niet uit te gaan van het van 
spreiding over het hele land, maar moet zich
kansen. Wel moet de omvang van de middelen het 
sociaal-economische beleid in de kou~ 
huidige peil blijven, maar ze moeten meer I!I 
de versterking van de economische structuur. 

t,I!1:.' I19 



2.1.3 De overheid in het economisch proces 

kiest OVERHEID D66 
 

economisch proces voor een 
..: 

r maat. Dit .•. een  beleidOP MAAT overheid  
ove~dscndersteunirxj dat per bedrijfstak verschillend uitwerkt. 
Overwegingen voor overheidscndersteuning zijn niet noodzakelijk 
beperkt tot louter ecerxmsche belangen; ook andere factoren die 
het economisch proces raken, zoals de zorg voor het milieu, zijn 

Financiële overheidssteun 
 bedrijfsactivitaiten die levensvatbaar zijn. 

De steun  moe zijn en is vooral1 bedoeld cm - - 

van achterstand of van noodzakelijke structurele aanpassing te 
overbruggen. Dit betekent dat er alleen sprake kan zijn van 
startsubsidies, cmschakelingssubsidies en subsidies voor 
onderzoek en  ontwikkeling.  

p MOM 

PUT' worden benaderd via het energiebeleid. Daarbij zal het accent 
mc>--ten worden gelegd op het totsta ndkcmen van nieuwe 
productieprocessen. 

VOEWLICHT stoffen met mogelijk zeer ernstige effecten voor het milieu 
worden gebruikt een versnelde procedure voor emissiebeperking en 
controle in de afvalfase wordt gevolgd, door het afsluiten van 
overeenkomsten tussen bedrijven en bevoegde overheden. Binnen 
vier jaar dient de gehele keten van deze stoffen onc1er controle 
te zijn. 

MILIEU- D66 wil daarbij dat bij produkten en produktiewijzen waarbij 

Investeringen in nieuwe produktieprocessen en installaties moeten 
aan strengere eisen gaan voldoen dan bestaande installaties. De 
emissie-eisen worden daarbij ook in verband gebracht met het 
energie- en grondstoffenrendement en met de levensduur. 

TMMEWIE Nationaal technologiebeleid is een aanvulling op het in de 
toe~t steeds in belang toenemend EG-technologiebeleid. De -id:~e 

van een 
— ; •J•• : 

achterstand 
Nederlan

striële vernieuwing, het diens 
maken van de 

dse L

verbeterde winstpositie van bedrijven maakt een intens' 
van de technologische innovatie mogelijk. Deze innovatie 
vooral gericht zijn op 

& opzichte buitenland. 

Tand- en tuinbouw zijn voor de Nederlandse ecorcmie van vitaal 
belang: meer dan iC>% van de bevolking is werkzaam in de landbouw 
en de voedselindustrie en ruim een kwart van de Nederlandse 
export bestaat uit producten ervan. 

tt ïMT ITEM iEf1  
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de larxRxxw vergen een fundamentele koerswij zign-9 naar een 
duurzame bedrijfsvoering van zowel grond- als niet-grondgebonden 
landbouw. _ 

MEST EN In de landbouw ricet de tweede fase van het mestbeleid van start 
A~IAK gaan, met aanzienlijk zwaardere ~stellingen voor fosfaat en 

met kwantitatieve doelstellingen voor het stikstofgebruik. 
Noodzakelijk is een zeer voortvarende aanpak van de 
nies-tve:r-~~'-ng. Komt deze niet snel genoeg op gang en blijft 
daardoor het n*astoverschot te hoog voor de strengere normen, clan 
rest slechts inkrimping van de veestapel, c~ andere door 
middel vanhet opkopen van mestrechten. 
Voor hetaan zo'n Iinkrimping .weinig helpen. 
Daar moet de oplossing kcnm  Iii  U I hij1 J  III  de handhaving van,1!l de
ne~tering, geccobineerd met de invoering van de 

 

m~alenbalans (zie 1.1.3). 

BESTRIJ- Voor het jaar 2000 moet een totale sanering van persistente  
DINGS- chemische bestrijdinigsmiddelen plaatsvinden, zoals aangegeven in 
MIDDELEN de milieucriteria-nota voor stoffen ter bescherming van bodem. en 

water. Deze nota dient cra;nerkort te vxnxlen uitgevoerd. 

9 §*51V - -- 4,0 

1 

 -M  

WERK- Deze noodzakelijke aanpassingen zullen ingrijpende gevolgen 
GELEGENHEID hebben voor de werkgelegenheid en de bedrijfsstructuur in de 

landbouwsector. Voor deze omscliakeling draagt de samenleving 
nyx3everantwoordelijkheid. onderzoek naar de sociale gevolgen van 
het omschakelingsproces is noodzakelijk met het oog op -be nEa-nen 
onontkoombare  maatregelen.  Privatisering van de  

landbouwvoorlichting zal niet in die omvang mogen plaatsvinden, 
dat het bedrijfsleven de sturing ervan volledig of voor een 
belangrijk deel gaat belieersen. 

iSji•). Het Europees landbouwbeleid dient te worden herzien door: , 

- het garantiesysteem te beperken tot de hoeveelheid produkt die 
de voedselenafhankelijkheid van de EG waarborgt; 

- de afzetsubsidies, waaronder de exportsubsidies, geleidelijk te 

•- tk- 

De toegang van produkten uit ontwikkelingslanden tot de EG-mark'r 
wordt verruimd door middel van met deze landen af te sluiten 
overeenkomsten, waarin hun belangen afdoende zijn beschermd. 

Voor de vermindering van landbouwsubsidies zoals afgesproken in 
de wereldwijde endextiandelu-igm binnen het GATT dient voor eind 
1990 ook in EG~verband een concreet tijdschema te worden 

Om de duurzame • -widiverse rr1r 
GEBONDEN landelijk gebied verdient  grendgebonden  
PRODUKTIE landbouwproductie speciale aandacht. De door de EG vastgestelde 

Schaalvergroting, braakpremies, beheersovereenkomsten en  
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berrib~ regelingen kunnen bijdragen 

 

tot een lonende produktie. 
Ock-de ontwi~keling en toepassing van 

 

andere gewassen (vezels, 
hout) en van groene energie zijn van '!'belang. De
ge-~ntegreerde Productiewijze en gen~ bedrijfsvormen spelen 

blijft de 

 

contingentering

een wezenlijke rol. De banken zullen bij de kredietverlening met 
deze aspecten rekening moeten lxx~. Voor de melkveehouderij 

-I- _t 

IGEBIED
menhangende visie op het landelijk 

nJ  

ndbouwgronden 

 

_

I 

 

 
_ 

e grote kansen 

 
ng gegeven aan de 

 

- . -- - 
In gebieden met 

 duurzame 
landbouw (zie 

 
veel 

natuurwaarden en in - 

 

satie van 
oor 

natuurentwikkeling 

 

de ecologische 
 

hoof 
 - 

. wordt -  van D66 meer  •••.. -  natuur-
en 

 

beperkt. De relatief zware herinrichting wordt alleen toegepast 
in stadsranden en in agrarische herstructureringsgebieden. De 
samenhangende visie op het landelijk gebied moet tot uiting kc~ 
in de werkwijze en in de organisatie van het centrale ministerie. 
D66 stelt voor het Ministerie van Landbouw en Visserij cm te 
vormen tot een Ministerie voor het Landelijk gebied. 

voor minder zware inrichtingsvonnen - qua budget te worden 

Reorganisatie van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties in 
SCHAP de landbouw is gebodën. Uitgangspunt daarbij is het scheiden van 

de publiekrechtelijke 

 

dheden en 

 

belangenbehartiging door 

 

dbouwschap 

 

n Produktschappen. De 
Publieke bevoegdheden, met 

 

nbegrip van 

 

de heffuig, horen bij de 
overheid thuis. Toedeling 

 
n deze 

 
aan zelfstandige 

bestuursorganen moet Y=-den 
 

e automatische heffingen 
voor het Landlxxnq~ w 

private 

orden I!JlL$a Ji • door vrijwilligeII 

,.-  algemeen 

 p 

beleid - 

premies op basis van de toegevoegde waarde in 
het 

jaren. Zowel 

langdurig werklozen bij 
 

 

  apart nog 

.. - 
• .. S S regeldichtheid,  

en voorlichtingsstructuur  '.' 
.. . ! 

 

ffiudL met kracht worden bevorderd ten behoeve van de consumenten. 
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Algemeen  

VRAAG EN Nuttig werk is er te oer sa 1  aan betaalde banen is 
AANBOD is nog steeds j juLsch,tjjuwend jjji tekort. .- ingeschreven  

werklozen moet een derde van de WAO-ers worden opgeteld, amJat 
die wel degelijk zouden kunnen werken als de kans zich voordeed. 
Boverxlien oriënteren steeds meer gehuwde vrouwen zich op de 
arbeidsmarkt. Naar Europese maatstaven hebben zij thans nog een 
aanzienlijke achterstand. Wel is er vraag naar produkten en 
diensten waarvoor veel arbeid nodig is. In de gezondheidszorg 
bijvoorbeeld, en bij het herstel van het milieu. Die 
tegenstelling oplossen is een van de meest dringende opgaven in 
de politiek. 

SOCIAAL Daarvoor is .r  medewerking  ,_, de werkgevers- en  

CODMA= vze~rrersorganisaties noodzakelijk. D66 vindt het van het 
grootste belang dat tussen overheid, werknemers- en 
werkgeversorganisaties op landelijk niveau bindende afspraken 
worden gemaakt, gericht op werkloosheidsbestrijdirxg en duurzame 
ontwikkeling. Deze afspraken dienen te worden vastgelegd in een 
meerjarig sociaal contract. 
De afspraken moeten betrekking hebben op het volgende pakket van 
maatregelen: lconmatiging, een aan de lonen gekoppelde 
ontwikkeling van de uitkeringen, werkgelegenheid, programma's 
voor werkervaring en scholing voor langdurig werklozen en 
duurzame ontwikkeling. 

van volledige werkgelegenheid in ons rn land niet binnen afzienbare tijd bereikt zal worden. Voor alle 
mensen die wel willen werken maar geen kans krijgen op de 

MAEUMECTOR Nederland is sterki i•i •ii'rl - buitenland
moet de  voer van _n, halffabrikaten en eindproducten 

Het 

1  
gefinancierd worden - Daarom moet het scheppen van 
wexkgelege~d voor een belangrijk deel in de marktsector 
plaatsvinden. Het is noodzakelijk goede faciliteiten voor die 
marktsector te creëren (zie ook 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.4). 

t dat van 
het buitenland ':

rlands produkt zal concurrerend moeten zijn 
:

II- 

d niveau te houden moeten IPROW'  

i to-loonkosten en netto-lcnen J1 i

3 
 iJt I  I

verkleind 
ongeschoolde J 

S. S -  arbeid   •i•

'

•.••S •- I•I I  S 4 5fl F
- .L!.. ..kL 

 
te worden 

[•IflI 
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INVESTE- cverheidsinvesteringen (zie ook 2.l.). Een stimulerende rol 
RINGEN van de overheid is zeker nodig waar het bedrijfsleven te weinig 

activiteit ontplooit en waar de maat-ce~ ijke betekenis groot 
is, zoals de milieutechnologie. 

toenemen 
KWARTAIRE De werkgelegenheid in de kwartaire sector moet worden uitgebreid, 

en vergrijzing de behoeften sterk 
:x r gezondheidszorg, de kinderopvang, de L

SECIOR zeker waar door ontwikkelingen als individualisering, emancipatie 

FINAN- D66 vindt dat een bijdrage aan het scheppen van werk ook gelever,9 

dienstverlening en de zorg voor ouderen en gehandicapten. 

 kan worden door de financiering van de sociale zekerheid 
gedeeltelijk te verschuiven van een heffing op arbeid naar een 
heffing cp de toegevoegde waarde. 

SCHOLING.7 De arbeidsplaatsen moeten in de eerste plaats voortkïomen uit de 
werking van het economisch proces, maar dat zal niet voldoende 
zijn. Het uitgangspunt is dat mensen die werkloos worden - naast 
en m 
actief  c

ombinatie ontvangen 
i._'r 

 - zich :x. i q
uit
r..

werkervaringsplaatsen. Voor de groep die ondanks alle maatregelen 
 en 

toch niet op de arbeidsmarkt kan 

 

moeten de 

de sollicitatieplicht waarbij
mogelijkheden worden ve=uimd cm maatschappelijk nuttig werk 
(zoals vrijwilligerswerk) te doen, 

_  

eventuee 

SCHOL 
 

- Door snelle veranderingen in de techniek en de organisatievormen 
ir veranderen ook de productieprDoessen sneller. Het 

ALLOCHTONEN Het is noodzakelijk dat de lokale overheden, in samenwerking met 
de rijksove~d, de vakbonden en de onder~ersorganisaties 
speciale op culturele minderheden en allochtone bevolkingsgroepen 
toegespitste algemene scholings- en vakgerichte opleidingen 

BMOUD 'Ir•  met be~ van uitkering voor bijstandsgerechtigden moet 
UITKERING mogelijk zijn op alle onderwijsniveaus. 

FINANCIEN Voor de financiering van de grootscheepse scholingsinspanning kan 
mede worden. gedacht aan een bijdrace uit de sociale fondsen. 

I;: p. pip II 1MM  

PERIODIEKE De arbeidsmarkt moet soepeler worden. Vooral voor de kleinere 
ANALYSES bedrijven is de vraag naw toekomstige arbeid moeilijk aan te 

geven. De aanbodkant heeft, doordat er zo weinig kijk op de 

i

raag is, maar weinig inzicht in de toekomst. Het verdient 

:th! 
periodiek  dat 

d . 
analyses worden gemaakt bij prod:ucten 
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indicaties voor het onderwijsbeleid en voor het te voere~ 

SOCIALE De sociale partners moeten een grotere verantwoordelijkheid 
PARTNERS krijgen voor het arbeidsvoorzieningenbaleid, waarbij de 

vaststelling van dat beleid op hoofdlijnen en de controle da &~i! 
bij regering en parlement behoren te blijven. 

EXTRA - groepen verdienen  13  aandacht.  

AANDACHT lJ 
maatschappelijke 

t_ L • I • •_ - -

in de arbeidsorganisaties met als doelstelling het inlopen van 
achterstanden.

gehandicapten, ouderen en vrouwen die op latere leeftijd in het 
arbeidsproces willen (her)intreden. Positieve actie is hier 
nodig. In het kader van het emancipatie -en integratiebeleid is 
dit een samenhangend geheel van maatregelen, gericht op het 
verbeteren van de positie van die groepen. op de arbeidsmarkt en 

! 

TIJDELIJK Het proces op de arbeidsmarkt, de afstemming van vraag en aanbod, 
WERK werkt traag. Het is gewenst de mogelijkheden cm werknemers in 

tijdelijke dienst te nemen te ver-ruimen indien de aard van het 
werk dit vraagt. Flexibele vormen van arbeid, zoals uitzendwerk 
en afroepocntracten kunnen positief worden beoordeeld, mits de 
rechtspositie van de werknemer adequaat is geregeld. 
Uitzendbureaus moet een aanvullende rol bij de 
arbeidsbemiddeling worden toegekend.  

KINDER- 1.6 staat een uitgebreider  systeem  van  kinderopvang, . . 

OPV" en ouderschapsverlof voor. Zo kunnen vrouwen en mannen de band 
met de arbeidsmarkt behouden, in combinatie met de verzorging van 
kinderen. Betaalde verlofregelingen in verband met ziekte van 
kinderen of andere afhankelijke 

h
venden horen van dit 

een Vextra impuls. De nu !' 
bestaande 17.000 kinderopvanigplaatsen moeten 

1 
• I1LL I.  

_s ; 
 

•- •  LL  komende  

GENERATIE Voor hen die op of na 1 januari 1990 18 jaa worden 

' 
(de zogenaamde 1990-generatie) treedt op grond van door het 
parlement goedgekeurd beleid een nieuw inkomens- en sociale 
zekerheidssysteem 'in werking. Gehuwde  

geen toeslag meer krijgen op hun uitkering cm deze aan te vullen 
tot het sociaal minimum, tenminste als hun partner ook tot de' 
1990 generatie belmrt en er geen kinderen onder de 12 jaar te 
verzorgen zijn. Van de uitkeringsgerechtigde afhankelijke partner 
wordt geelst dat deze zelf in zijn/haar levermsenderhoud 

uitkeringsgerechtigden behorend tot deze generatie zullen dan 

!W,66-K)TA D66 heeft eind mei 1989 een nota "zelfstandig solidai " uitge-
bracht, waarm op deze nieuwe situatie wordt ingegaan en ook 
wordt aangegeven. hoe D66 een geëmanc-ipeerd inkaTensbeleid voor 
die generatie wil vormgeven. Een aantal hoofdlijnen wordt 

D66 cencept-verkiezingsprogramma I!1:1! 



UITGANGS- D66 staat een  inkcmensbeleid voor, vrouwen als  

PUNTEN rtlargl-~n door het verrichten van betaalde arbeid blijvend in eigen 
onderhoud kunnen  ht  de leefvorm waarvoor zij J!voorzie 

Ifl1J1J4Jvorm-afhankelijkeJinkcmens- f I 

I - 
 horen in dat inkomensbeleid niet thuis. Een dergelijk 

beleid  vergt  __ingrijpende I I ii"I veranderingen ' van deI 1I ene dag op 
de andere hun beslag kunnen krijgen. Daarom wil D66 op termijn 
toe naar een systeem waarin alle kostwinnEn-svoordelen worden 
afgeschaft. Wel inag er compensatie zijn voor het economisch 
nadeel dat de verzorging van kinderen met zich brengt. Voor 
"oudere" generaties is een strikt individuele behandeling nog 
niet mogelijk; vooralsnog kan voor hen niet worden afgezien van 
toeslagen ten behoeve van afhankelijke partners. Voor de jongere 
generatie hoort een irxlividuele behandeling wèl tot de 

p • • 

DE 1990 - NOdig is een aparte benadering van de generatie die cp of na 
GENERATIE 1 januari 1990 18 jaar wordt (de "1990" generatie). Van deze 

generatie mag van iedere man en vrouw afzonderlijk eccrxmsche 
zelfstandigheid worden verwacht. Daarom kunnen ook 
partnertoeslagen  op de partner gerichte belastingfaciliteiten 
kunnen afgeschaft. 

VERDIENERS

BEPERKINJG Volgens officiële berekeningen is riet inkomerms~rdrachten aan 
VOORDELEN alleenverdieners en uitkeringsgerechtigden ten belx)~ van 
ALLEEN afhankelijke partners in de sociale de 

aan 

______ I III  I I I I I I I' belastingen en andere 
 .- ,_A_ bevoordeling• - wordtopgebracht  p.. 

vastgestelde

alleenstaanden en tweeverdieners moet geleidelijk worden 

gel

] 

te beginnen bij de nieuwe generatie. Zo wordt op den duur een 
leefvorm- en partnerneutraal inkomensbeleid gerealiseerd e 
worden tevens de nu nog bestaande financiële drempels voor 
afhankelijke partners bij toetreding tot de arbeidsmarkt 
weggenomen. De door het parlement  

biedt hiervoor een goed J:!lI. 

AFSMFIIIW Deze lijn naar meer economische zelfstandigheid  

 BASIS- doorgetrokken naar alle afhankelijke partners van   

impliceert___ 

r 
_

'' 
FTREK  - 

basisaftrek in het belastingsysteem  die alleenvexdieners  ten  

rekeningVERZORGINGS- Om  aan  an kinderen in de 
TOESLAG leefeenheid  : - t de •.;• 

:ir.r : ' • 
verzorgingstoeslag krijgen. Deze bestaat uit het bedrag van de 
huidige kinderbijslag dat wordt verhoogd met een bedrag van f1200 
per kind per jaar voor kinderen in de leeftijd van 0~6 jaa en 
van f600 per kind per ja;% voor kinderen van 6-12 jaa . Op deze 
wijze wordt voorkomen dat vrouwen die straks kiezen voor het 
thuis verzorgen van kinderen, in een financiëel nadelige positie 
komen te verkeren na de afschaffing van 

 ! 1 et fiscale 
- Tweeverdieners1i1

inderen, een 

- I ITYp.r. 

werkende ouders kunnen de aldus verhoogde kinderbijslag aanwenden 
voor de betaling van kinderopvang. Een sterke uicbreidLilig van de 
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ki:nderopvanq als bepleit onder 2.2.4 is zeker voor de 1990-
generatie van groot belang. 

PROGRESSIE De thans nog bestaande progressie in de kinderbijslag (hoger 
TOT 4e KIND bedrag per kind naarmate er meer kinderen zijn) vanaf het vierde 

kind hoort te worden stopgezet, ook voor de oudere generaties. 

GELIJKE D66 verzet zich tegen een voortgaande • inperking '.1 
BEHANDELINGG salarissen van bepaalde categoriën (ambtenaren en Personeel 'n de 

gezondheidszorg). Het ink:omensbeleid moet worden gebaseerd op het 
principe van gelijke behandeling. vo= het personeel bij de 
overheid en in de gezondheidszorg betekent dit dat een begin 
wordt gemaakt met een globaal gelijke arbeidsbelcning t.o.v. 
vergelijkbare functies in het bedrijfsleven. Daartoe hoort 
gebruik te worden gemaakt van de resultaten van de 

voor de gezondheidszorg zal zo nodig door verhoging van de 
ziekterkostenpremies, bovendien extra loonruimte besdUkbaar 
dienen te komen. 

Evenals voor de salarissen in de collectieve sector geldt Cók 
voor de uitkeringen in de sociale zekerheid dat zij in principe 
op gelijke voet meeprofiteren van de groei van de welvaart (zie 

WAGGS De locnwet in de trendvolgerssector (de zogenaamde WAGGS) kent de 
overheid de bevoegdheid toe de loonruimte vast te stellen. Deze 
bevoegdheid moet worden afgeschaft, omdat deze in strijd is met 
het recht van de sociale partners op collectief onderhandelen 
over de arbeidsvoorwaarden. 

regeling

VUT De algemeen werkende, dure VUr-regeling bij de overheid moet 
binnen twee jaca worden omgezet In een tere, meer gerichte 

•1 s1s1 
•- !'a organisaties I ! t i Il1.!II 

overheidsdiensten en voor het ar£~js. Daarbij m~ reeds 
verkregen rechten niet worden aangetast. De zo bespaarde uitgaven 
moeten worden ingezet voor de vermindering van de gesignaleerde 
salarisachterstand van het personeel bij overheid en onderwijs 
ten opzichte van het bedrijfsleven. 

OUDERE I- generaties vrou w...., inT -  kom~11 •i 

groep !1I. ij_J!I,I. cJ lager  !Ç!.4.F 
mannen van die generaties. Zij zijn meer aangewezen op de AOW als 
bodemvo vaak hebben zij geen of nauwelijks eigen 
ouderdomspensioen

iening:
t.XUi: 

geen beroep kunnen doen op pensioenverrekening. Hun rechten op 
een eventueel weduwenpensioen zijn veelal gering. 

Ook de positie van werkende hebben  
vaak zo weinig pensioenjaren, dat zij zich nauwelijks kunnen 
veroorloven mee te doen aan de mogelijkheden tot (deeltijd) VUT. 
Zij blijken ook bijzondere moeilijkheden te ondervinden bij 
toelating tot 2arbeidsongeschiktheidsvoorzienu-gen.. Deze ii-)s1 

moeten nader worden onderzocht en tot een oplossing IL  
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PENSIOENEN In de km~ kabinetsperiede moet een begin worden gemaakt met 
de individualisering van de bestaande aanvullende 
pensioenregelingen 

•hervorming is van :
geeft dit systeem een ver-rumning van d e keuzemogelijkheden, 

PENSIOEN- Daarnaast dient op korte termijn een algemene wettelijke 
BREUK regeling te worden ingevoerd tot beperking van de pensioenbreuk 

bij verandering of verlies van werk. 

AOW Gestreefd wordt naar een geleidelijke individualisering van het 
AOW-pensioen onder afschaffing van de toeslagen voor partners 
beneden de 65 jaar en voor alleenstaanden. De hoogte moet 70% 
van het netto mird~ocn zijn. De AOW-aanspraken die hierdoor 

zodat 
(

ontstaan mogen worden ingebouwd in de aanvullende pensioenen, 

.-
geen , lastenverhoging ontstaat. De 

welvaartsvastheid •L moet worden hiersteld.  

VERTEGEN- D66 blijft op het standpunt staan dat gepensioneerden het 
WOOMIGIW,7 wettelijk recht moeten krijgen deel te nEwen in het be~ van 
GEPENSIO- hun pensioengelden door een eigen vertegenwoordiging in de 
NEERDEN pensioenfendsbesturen.  

US1 

UITKE- Na de vele bezuinigingen van de afgelopen jaren is het nodig 
RINGEN in de km~ periode af te zien van verdere ingrijpende 

bezuinigingen op het niveau van de sociale uitkeringen. Ten 
aanzien van het volume van de sociale zekerheid blijft 
voorzichtigheid overigens geboden vanwege de nog hoge 
werkloosheid, de vergrijzing en het toenemend beroep op de 
_tp.__ .L.S,L a S -  I IIj 

bovendien

STEISEL- Veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid zijn nodig 
WIJZIGING vanwege de totstandkoming van de Europese markt en het streven 

naar beheersing van de uitgaven voor sociale zekerheid. Tevens 
dient ~t ge~ te worden aan het uitgangspunt van economische 

eid 
 

en mannen. Het stelsel zal 
A.!. doorzichtiger -. eenvoudiger moeten 
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LsJiUe zo lang mogelijk te kunnen behouden, 
vervolguitkering  __ _ van de individuele in e nieuwe werkloosheidswet 

VRIJLATINGS- Ter bevordering van de herintreding op de arbeidsmarkt, moeten de 
BEPALINGEN thans geldende vrijlatingsbepalingen voor partnerinkaren worden 

verruimd voor degenen die op de Toeslagenwet, de Algemene 
Bijstandswet of de AOW zijn aangewezen. 

WAGW Oneigenlijk beroep op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moet 
worden beperkt door stringente naleving van de WAGW. Bedrijven of 
bedrijfstakken moeten hun verplichtingen naleven; niet-r~ning 
wordt gestraft met een verhoging van de premie. 

IAIe 

2.4.2 Sociale zekerheid en Europa 

Er 1moet een gemeenschappelijksociaal beleid van de EG op  

hoofdlijnen komen. Verdere aanscherping en uitwerking door de 
lidstaten afzonderlijk moet mogelijk zijn. Op de langere termijn 
wordt gestreefd naar een Europees stelsel van sociale zekerheid. 
Dit zal uiteraard niet in alle onderdelen gelijk kunnen zijn aan 
het huidige Nederlandse stelsel, maar het algemene niveau mag 
daa -voor zeker niet onderdoen. 

Het is noodzakelijk dat de Nederlandse wetgeving voldoet 
aan letter en geest van Europese wet- en regelgeving en andere 
internationaalrechtelijke verplichtingen (b.v. het BUPO-verdrag). 
ook in dat licht is het nodig ons stelsel van sociale zekerheid 
verder te individualiseren en bestaande ongelijke behandeling 
tussen mannen en vrouwen weg te nemen. 

01  

KOPPELING Het streven is gericht op een welvaartsvaste koppeling tussen 
uitkeringen en het minimumloon. De verantwoordelijkheid voor de 
inkcmansontwikkeling van uitkeringsgerechtigden hoort echter 
thuis bij de politiek. Regering en parlement moeten jaarlijks de 
ruimte voor de ontwikkeling van minimumlonen en uitkeringen 
vaststellen. Bepalend voor de in principe gewenste koppeling zijn 
vooral de eocremische groei en de loon- en prijsontwikkeling. De 
netto-netto-koppeling blijft onverkort gehandhaafd. 

BASIS- D66 staat in beginsel positief tegenover de gedachte van een 
INKCMEN gedeeltelijk basisinkemen, maar meent dat het op korte termijn 

niet te realiseren is. De gedachte moet verder worden ontwikkeld, 
bij voorkeur in Europees verband. 
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wordt, en tegelijk daarmee een verhoogde verzorg:Ingstoeslag voor 
diezelfde generatie (zie 2.3.2). 

AILEEN- Aan alleenstaanden moet ampensatie worden geboden voor de 
STAANDEN irikcxrensachteruitgang die voor hen vanaf 1990 zal optreden als 

Ir 
gevolg van het vervallen van de alleenstaandentoeslag. Deze 
compensatie moet worden gevonden op andere, niet-fiscale 
terreinen, waar van alleenstaanden een overmaat aan 
wordt gevraagd:.  ziektekosten, verzekeringen, tJ  
gezinsverzorging. 

VEREEN- -  is  wenselijk  naar een  verdergaande vereexnmudiging van  

VOUDIGIW de lol en inkomstenbelasting, waarvan de eventuele opbrengst 
kan worden gebruikt voor de verlaging van de tarieven. In ieder 
geval moet de c~bare beperking van de aftrekbaarheid van de 
beroepskosten, bijviel van congressen, seminars en aanschaf van 

.„&,zratuur zoals tekstverwerkers ongedaan worden gemaakt. 

verdere -. I". gefinancierd uit de 
Ye1i i'; - heeft 'ML geen prioriteit,  Igezien  • extrak, 

overheidsuitgaven  ! ! -   -  
.- komende uI. jaren nodig  zijn voor he-P 

milieu, het onderwijs 
:' ..uctuur ! voor de versterking : 

1 
 openbaar vervoer. i1 L;.  S  infr , met name 

BASISAFTREK D66 wil de basisaftrek in de loon- en inkomstenbelasting omvormen 
tot een gelijk, vast bedrag voor alle belastingplichtigen. De 

'.b{'Ldaaruit resulterende opbrengst kan worden "1J'11t. 
voor 

verlaging van de tarieven. Het iliji., 
verder worden gestroomlijnd en vereenvoudigd. In dit kader moet 
ook de wenselijkheid en de mogelijkheid van de invoering van een 
vermogenswinstbelasting worden onderzocht. , 

HEFFING Met de gecombineerde heffing van loon- en inkomstenbelasting en 
premies volksverzekeringen wordt ingestemd, maar deze beide 
bestanddelen 

 

en wel duidelijk herkenbaar blijven en dus niet 
verderL SlLSb geintegreerd. 

WINSTDELIW D66 is voorstander van fiscale stimulering van regelingen voor 
winstdeling, bij voorkeur in de vorm van aandelen of aandelen- 

,;,IF VIIIMORIZ31~~ 

• - ingewikkelde vaak willekeurige bepalingen E.E voor de  

aftrekbaarheidKOSTEN 
 

worden

ingevoerd moeten worden herzien. Sommige beroepskosten moeten 
vanuit een col van vereenvoudiging bij de winstbepaling voor 
100% i.p.v. voor 75% in aanmerking te worden gerxxnen, ~s 
kantinevoolingen en bezoek aan congressen. om misbruik tegen 
te gaan dient in die gevallen een verzwaarde bewijslast te 

ISL• 

HAI~I- Bij de vaststelling van de BTW-tarieven en de accijnzen wordt 
SATIE veel belang gehecht aan het streven naar fiscale harmonisatie in 

de EG met het oog op de interne markt in 1992. De RegeI moet 
zich inzetten voor het onderbrengen in het verlaagde BTW-tarief 
van specifieke sectoren van arbeidsintensieve dienstverlening 
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ALGEMEEN Het cnderwijs staat onvoldoende toegerust voor een steeds 
zwaardere taak. De arbeidsmarkt en de samenleving als geheel 
stellen hogere en meer veranderlijke eisen. Maatschappelijke 
cntwrichting en achterstand weerspiegelen zich in de school en 
nemen er de gedaante aan van onderwijsproblemen. Vastlopers en 
uitvallers worden talrijker. De vraag naar cnderwijs neemt 
gelukkig toe, maar het aanbod houdt daarmee niet meer 
vanzelfsprekend gelijke tred. Onderwijsgevenden staan vaak onder 
hoge druk en zien hun maatschappel-ijke positie en verdere 
scholingskansen achteruitgaan. In weerwil van de grote inzet van 

___ dreigt___ zeer velen 

 

in het onderwijs 

 

kwaliteit. En handhavu-ig van een kwaliteitsstandaard  an  het 
cnderwijs op alle niveaus en voor alle leerlingen is een 
levensvoorwaardevoor  een land als het onze.  

Fwt regering heeft in de afgelopen jaren in twee opzichten de 
j_problemen voor het onderwijs vergroot. In de eerste plaats door 

plaats door-even overhaaste en cndoordachte regelgeving: een 
strocrn van veel te gedetailleerde circulaires, grootscheepse 
blauwdrukken die onvoldoende geworteld bleken in de praktijk, en 
een onzorgvuldigheld die - hoogst ongewoon _Ln ons staatsbestel - 
verschillende keren het u3-tdrukkelijke nusnoegen van de rechtex—
heeft gewekt. 

Dit alles,heeft in het onderwijs en een  zekere 
muciedeloosheid veroorzaakt, een gebrek aan vertrouwen ook in de 
overheid als gangmaker van de noodzakelijke zelfvern3-euwing/van 
het onderwijs. Dit vertrouwen moet door de overheid. worden 
hersteld, cmdat onrust, moedeloosheid en wantrowen anders zelf 
een deel worden van het steeds groeiende probleem. 

Twee dingen zijn daartoe nodig. In de eerste plaats moet het 
bezuinigingsbeleid plaatsmaken voor investeringsbeleid, sober, 
maar met oog voor het  felt  dat vaak de kosten voor de baat 
uitgaan. In de tweede plaats moet nu een herstel- en 
verniewingsbeleid worden gevoerd dat oplossing van concrete 
kneipunten voorrang geeft boven alcmvattende plannen voor 
verandering van inhoud en structuur. 

acht .r-  vrijheid 
-
. van onderwijs iihoog.  S:1,A- wordt  

gegarandeerd door de historisch gegroeide en i=ddels verstarde 
zuilenstructuur. De dragers van de vrijheid zijn de leerlingen en 
hun ouders, de vormgevers ervan zijn de onderwijsgevenden. Alleen 
vanuit die visie kan vruchtbaar worden gewerkt aan handhaving en 
verbetering van de wezenlijke kwaliteit van het cnderwijs. 
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De overheld moet zi-ch beperken, maar zich in haar beperking sterk 
tOrlen. Ze moet de wettelijke verantwoordelijkheden ordenen en de 
financidle,  ruimte scheppen voor goed onderwijs, zij mag en n-K)et 
eisen van deugdelijkhe3-d formuleren en de kwalited-t bewaken in 
algemene zin, zij moet wezenlijke waarden garanderen: 
toegankelijkl~eid, veelvormigheid, geestelijke vrijheid, 
gelijkberechtiging en verdraagzaamheid. 

3.1.2 Kwaliteit en vernieuwirxg 

zi:c : geven. Hun hoofd:rol moet weer voluit worden erkend, ook bij het -

Goed cndexwijs  staat
_

opzetten en invoeren van verniewinggen. Zij moeten in staat 

ALS PROCES i
KWALITEIT het zich permanent vernieuwt rr.ijs samenleving. 

 

de overheid worden gestimuleerd en 
_ 

plaatsvindenvernieuwingsproces moet id.  Het moet door 
.  zijn   
 in 

- resultaten  

geoontroleer 

 

, maar n3-et dwuW-nd en gedetailleexd opgelegd. Voor 
de controle OP de inhoudelijke kwaliteit en de doeltreffendheid 
van de kennisoverdracht is een star systeem van eindtermen niet 
effectief. Een versterkte inspectie en een vloeiend systeem van 
schoolwerkplannen en educatieve verslagen verdient de voorkeur. 
In het kader van een in te stellen examenraad moeten periodiek en 
systematisch studies worden onderncmen naar noodzaak en 
doeltref faxUv--id van bepaalde 

 - jj jn curricula. Bij  nieuwe of  
veranderde kmnisgebieden moet de overheid het produceren van 
leermethoden gericht bevorderen en door een stelsel van premies 
de invoexing van de nieuwe kennisgebieden in het crxlexwijs 

,''r n die aanhoudend bijzondere aandacht verdienen in het  

GEBIEDEN irkxxxlelijk vernieuwirxjsproces zijn naast de  
veranderlijke eisen van de arbeidsmarkt, de •..PIMIII. Iris 

milieubewustzijn, sociaal 
tJI 

De 
consequenties van de m ingang van .I_4. l Ude . Ç, r 

zelfstandighea-d van vrouwen en van 
meer dan tot dusver onder ogen worden gezien, evenals die van de, 

informatierevolutie. Het onderwijs in vreemde talen dient meer 
prioriteit te krijgen. Er is drirxjend behoefte aan een gerichte 
inspanning  an  alle permanente ingezetenen van buitenlandse 
herkarist, jong of oud,  the  beheersuV van het Nederlands bij te 

- 

samenleving

individualisering moeten 

snel voortschrijdende internationalisering en die van de 

brengen die rx)dig is  an  in onze ' e kunnen 
functioneren (zie 3.5.2). 
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leermoeilijkhedenor n gesteld .7=4 --em-ren met mogelijk 

handhaven.

zelf op te vangen, al of niet 

 

peciale ambulante 
ondersteuruxxg. Alleen zo kan de groei van het speciaal. cnderwijs 
worden afgeremd en cmgebogen. Plaatsing in het speciaal onderwijs 
moet gecoordineerd worden in kleine regiols, pp basis van reele 
samexa,erking tussen de betrddvean scholen. 

KLEINE De basisschool in kleine kernen is van ruimere betekenis. De 
SCHOLEN sociaal-culturele betekezus van deze scholen valt niet te 

crxlerschatten. D66 wil dan ook de basisschool in kleine kernen 

VOORTGEZET De gedachte van een meer uitgebreide basisvorming voor alle 
ONDERWIJS leerlingen dan thans in het basiscnderwijs wordt gegeven blijft 

D66 aanspreken, maar het Uians voorliggende wetsvoorstel. 
praktische en principiele 

t worden opgelost. Versterking 
van de 

'I 

'

j zwakkere leerlingen 
haalba

- • - - • 
scnderwijs en de MAVO als 

volwaardige SS - • es-s  

' 

verdient voorrang.  

In het algemeen dient in het voortgezet onderwijs gestreefd te 
worden naar een overzichtelijk geheel van reele mogelijkheden 
voor de leerling, dat doorstrcming wel toelaat, maar niet tot 
nodpAoos lange aiwegen leidt. De introductie van een breed 
georiOnteerd en gedifferentieerd lyceum in het voorbereidend 
hoger onderwijs kan de kwaliteit daarvan versterken. in ieder 
geval. moet de positie van het HAVO op korte termijn heroverwogen 
worden, aangezien de aansluiting met het HBO aan slijtage 
onderhevig blijkt. Zelfstandige gymnasia kunnen blijven bestaan. 

MEWEPS- De sectorvorming  

INDERWIJS beroepsonderwijs moeten worden doorgezet. De samenhang Mmet 
overige beroepscnderwijs, waaronder het cursorisch 
beroepsondex:wijs en het leerlingenwezen, dient te worden 
versterkt, maar zonder vooropgezette bezuinigingsdoelstell]  

an 

Er moet verder worden gewerkt aan een samen[wrjend en kwalitatief 
hoogwaardig stelsel van volwassexieneducatie, waarvoor de overheif 
algemene regels stelt. Er moet worden gestreefd naar flexibele 
leerwegen en een rege-Imatige afwisseling van arbeid. en scholing 
(wederkerende educatie). De overheid heeft daarnaast de plicht, 
in a&yrullirxj op de markt voorzieningen te treffen voor de 
basiseducatie, met name op de cursussen Nederlands voor etnische 
muxlerheden en op cursussen voor larxgdurig werklozen. 

laatste AUTONOMIE De jaren is,  

EN bezu1n1guVsingrepen,  een' proces van  l' verzelfstandiging van •r

KWALITEIT instellirxjen van hoger onderwijs op gang gekcmen dat met kracht 
moet worden voortgezet. Het wetsvoorstel waarin deze lijn wordt 
uitgewerkt en vastgesteld moet snel zijn beslag krijgen. Gewaakt 
moet worden tegen nieuwe regelgeving langs de achterdeur. 

- 

D66 concept-verkiezingsprogramma 'I: 
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DIFFEREN- Door veniunderde regelgeving neernt de differentiatie In het hoger 
TIATIE onderwijs vermcedelijk toe, er ontstaan concurrentieverhOudingen 

tussen de instellingen en de samenwerking met het bedrijfsleven 
neemt toe. In een dergelijke marktsituatie moeten de instellingen 
ook de vrijheid hebben als axlernaningen te cpereren en b.v. voor 
bun investeruven kunnen lenen cp de kapitaalmarkt. DJ-t betekent 
niet dat alle instellingen ook in staat gesteld moeten worden 
alle studierichtingen aan te bieden. D66 pleit 

__als cluster 

 

zodat er clusters van instellingen ontstaan  the 
staat worden gesteld een volledig pakket aan te bieden en het 
land redelijk overdekken. In dit licht is samenwerking van WO en 
HBO wenselijk. 

FIRZAMEN- Het ondexTxmungsgewijs opereren van de histelluigen mag niet tot 
TEEL oig hebben dat de aarAacht in het wetenschappelijk onderzoek 
ONDERZOEK 

t ' "kF ±" : !k:   
termijn. Het fundamentele 

hebben
ient versterkmg. De 

bezuinigingen l  hier 

_ 
: 
t een Ulthollmg van de 

'overigens niet 
veertien 

 disciplines

u
lle   

voorstanderonderzoek te worden uitgerust. D66 is • 

BEKOSTIGIWG Er zal 
T _

beroep op het zelfregulerend verm
om een 
ogen

onderwijsaanbc)d en een onderzoeksinspanning van internaticnaal 
de gezameniijke instellingen gedaan meten 

STIMULEREN volgen opleidingen,  S.i doorØJ 

Goede''5•' -

VERWIJZEN voorlichting is van groot belang. Slechts onder die voorwaarde 
sche muxlerheden, moet worden gestimuleerd. 

h%i3  Is. .- overhaasteT I $•: I s •- . 

_

I 

_
l van  

• •. volgendeL, 
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basisbeurs meer steunt op lenixxjen die onder goede en 
gegarandeerde sociale voorwaarden worden afgelost. Er moet een 
overzichtelijke relatie worden gelegd met het stelsel van sociale 
voorzieningen voor dezelfde leefti-idscategorie(zie 2.4-3). 
Randvoorwaarde is dat de toagankelijkheid voor studenten uit 
lagere Inkomensgroepen niet wordt aangetast. 

cw SJIkI1Ijj 

Het behoort tot de Nederlandse cultuur  an  de Nederlandse cultuur 
en taal te ondierschatten. Dit kan ons in Europa opbreken. Onze 
bijdrage aan de rijk geschakeerde Europese cultuur zal meer 
waarde hebben naarmate wij meer cnszelf zij'n. 

Het cultuurbeleid gaat uit van de vrijheld van expressie. De 
overheid beschermt deze en zorgt dat er voldoende ruimte is voor 
het scbeppen en publiekmaken van waardevolle 
- en  op het  gebied van kunst en cultuur.  

Een levendige vrije markt voor cultuurgoederen met gretige 
afnemers en eventueel spcnsors is de beste grondslag voor een 
blcele,nde kunst. Verdere verbreiding van de culturele art3-stieke 
belangstelling is hierbij een voorwaarde. De Overheid heeft een 
taak in het stimuleren van  the  belarxgstelliLrg en het versterken 
van de infrastructuur via cnderwijs, kunstzinnige vorming, 
amateuristische kunstbeoefexdng, bibliotheek- en artot1jee~~. 

i•s. I- Overheiddient  I.•s te dragenvoor een zorgvuldige . 
VVERHEID van het auteursrecht bij de nieuwe cntwikkelingen die de nk-wkt 

VOOr cultuurgoederen kermlerken. Bet leenrecht voor schrij'vers 
hoort hier toe. 
Waar de rriarkt te hoge firk-m-ciele drempels dre3.gt cp te umexpen 
vO0r het deelhebben aan culturele en artistieke evenementen, 
dient de overheid de toegankelijkheid daarvan te bevorderen. 

Rechtstreekse overheidssteun aan kunst en cultuur is geboden waar 
wat van waarde is zich op de markt niet redden kan. 
De overheid laat zich bij de beoordeliM van  the  waarde door 
deskund.3-gen adviseren en treedt niet rechtstreeks in 
kwaliteitsafwegingen ten aanzien van afzcnderlijke kunstenaars en 

'P! 'I yuj"
kunstinstellingen:

ng van Overheidsgelden  

Een sterke en gezaghebbende Raad van de Kunst in ombinatie met 
een fandsenstructuur voor steun aan de scheppende kunsten biedt 
hiertoe de ruimte en wordt vooral  an  die reden wenselijk geacht. 

Het beleld ten aanZ3-en van de hedax1aagse beeldende kunst dlent 
gericht te zijn op het werkzaam. blijven van een brede en 
gevarleerde grceP kunstenaars. In dat verband is een eenvoudige 
voorziening voor beroepskosten van blijvend belang, met een loket 
op gemeentelijk niveau. 

CULTUREEL Het behoud van cns cultureel. erfgoed zal de komende jaren sterker 
 

korte

geluidsbarxlen, schilderijen en monumenten van soms grote : 
cultuurhistorische waarde dreigen verloren te gaan wanneer niet 
op termijn maatregelen worden getroffen. De ze 
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DEMOCRATEN 

's Gravenhage, 9 juni 1989 

Beste Democraten, 

'Een schoon land, een helder bestuur'. Dat is de titel van het 
concept Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 1989-1993, dat wij u 
hierbij namens het Hoofdbestuur van D66 aanbieden. 
Op 9 juni is het aan de pers gepresenteerd. 
Het concept-programma, waarvoor de eerste bouwstenen al enige 
maanden geleden werden aangedragen door de commissies 2000 en 
2001, SWB-werkgroepen, Adviesraad en reacties van afdelingen, 
is, door de gewijzigde politieke omstandigheden, in een zeer kort 
tijdbestek tot stand gekomen. Dit is te danken geweest aan de 
inzet van velen, niet in de laatste plaats de leden van de 
Programmacommissie en de Stuurgroep Verkiezingsprogramma en de 
medewerkers van het partijsecretariaat. 

Het Verkiezingsprogramma wordt vastgesteld op het D66-congres van 
30 juni en 1 juli aanstaande in 's  Hertogenbosch.  Tot 26 juni 
kunnen amendementen op de concept-tekst worden ingediend. Wij 
verwijzen hiervoor naar het elders afgedrukte congresreglement. 
Gelet op de bijzondere omstandigheden en de zeer korte tijd is 
besloten dat in afwijking van de gewone regels amendementen 
slechts ondertekend behoeven te zijn door vijf leden. 

De inleiding die aan de hoofdstukken vooraf gaat, beoogt een 
herkenbaar beeld van het gedachtengoed van D66 te schetsen, 
alsmede een opsomming te geven aan de belangrijkste voorstellen 
die voortvloeien uit het programma. Om die reden meent het 
Hoofdbestuur dat de inleiding als zodanig zich niet goed leent 
voor amendering op onderdelen. De tekst van de inleiding zal 
vanzelfsprekend op grond van congresbesluiten, indien nodig, 
worden bijgesteld. 

Wij wensen u een vruchtbaar congres als start van een bruisende 
campagne toe! 

Met vriendelijke groet, 

L. 
Olga Scheltema, 
vice voorzitter politiek  

Thom  de Graaf, 
secretaris politiek 



CONGRESREGLEMENT VOOR DE 49ste ALV op 30 juni en 1 juli 1989 

Art. 1 Het congres van 30 juni en 1 juli 1989 in 
's  Hertogenbosch  is een algemene ledenvergadering in de 
zin van art. 20 van het huishoudelijke reglement 

Art. 2 Moties en amendementen met betrekking tot de onderwerpen, 
vermeld op de congresagenda dienen: 
a. te zijn vastgesteld door een  ARV, ASV,  of AAV, hetgeen 

moet blijken uit ondertekening door twee betrokken 
bestuursleden, voorzitter en secretaris, af moeten 
zijn voorzien van handtekeningen (met vermelding 
van lidmaatschapsnummer) van leden van D66; 

b. uiterlijk, doch liefst eerder, op maandag 26 juni te 
12 uur in de juiste vorm op het landelijk secretariaat 
van D66 te zijn ontvangen; 

c. te zijn opgesteld op het daartoe in het huishoudelijk 
reglement bij bijlage C afgedrukte standaardformulier 

d. voor zover het moties en amendementen betreft die 
betrekking hebben op de actuele politieke situatie (of 
de bijgestelde begroting) uiterlijk op woensdag 28 
juni vóór 18.00 uur op het landelijk secretariaat van 
D66 te zijn ontvangen. 

Art. 3 De reglementair ingediende en door de rapportagecommissie 
goedgekeurde moties en amendementen worden in één 
congresboek bijeengebracht. 
Het congresboek zal ter vergadering beschikbaar zijn. 

Art. 4 De rapportagecommissie beslist over nummering en volgorde 
van plaatsing der moties en amendementen in de congres-
boeken. 

Art. 5 De door indieners van moties en amendementen aangewezen 
contactpersonen (minimaal twee) dienen tussen de 
sluitingsdatum voor indiening en de aanvang van de ALV 
telefonisch bereikbaar te zijn voor overleg met 
rapportagecommissie, hoofdbestuur en/of 
programmacommissie. 

Art. 6 Voorstellen tot wijziging van een tekst kunnen 
uitsluitend per concreet wijzigingsvoorstel (amendement) 
worden ingediend. Moties die naar het oordeel van de 
rapportagecommissie de strekking hebben een tekst te 
wijzigen worden als amendement in behandeling genomen. 
Indien echter de tekst van de motie dáârvoor onvoldoende 
aanknopingspunten bevat naar het oordeel van de 
commissie, kan de commissie de indieners de gelegenheid 
geven om hun voorstel te herformuleren binnen een door de 
commissie te stellen termijn. 

Art. 7 Wanneer indieners van moties en/of amendementen in 
overleg met het hoofdbestuur en/of de programmacommissie 
wijzigingen aanbrengen in hun voorstellen, dienen zij de 
rapportagecommissie en de congresleiding hiervan 
onverwijld in kennis te stellen. 

Art. 8 De behandeling van moties en amendementen ten congresse 
geschiedt als volgt: 
a. de door de indieners aangewezen woordvoerder geeft 

desgewenst een beknopte toelichting; 
b. de congresleiding verleent gedurende een door hen te 

bepalen tijd het woord aan diegenen die zich vóór een 
door hen te bepalen tijdstip als spreker hebben 
aangemeld op een bij de congresleiding berustende 
sprekerslijst, en wel in volgorde van aanmelding; 

c. het hoofdbestuur en de programmacommissie brengen 
desgewenst een advies aan de ALV uit over het aan 
de orde zijnde voorstel; 

d. de congresleiding geeft desgewenst de woordvoerder van 
de indieners de gelegenheid tot een reactie op de 
sprekers van de sprekerslijst en de adviezen van 
hoofdbestuur of programmacommissie; 

e. de congresleiding, gehoord de rapportagecommissie, 
brengt de AMENDEMENTEN in stemming in volgorde van hun 
ingrijpendheid, en daarna het al dan niet geamendeerde 
voorstel; 

f. de congresleiding, gehoord de rapportagecommissie, 
brengt de MOTIES en/of RESOLUTIES met betrekking tot 
een bepaald agendapunt in een door hen te bepalen 
volgorde in stemming, echter niet dan nadat alle 
moties en/of resoluties bij het betreffende agendapunt 
zijn toegelicht op de wijze onder a t/m d geregeld. 

Art. 9 In alle gevallen betreffende de gang van zaken tijdens 
het congres, waarin dit congresreglement niet voorziet, 
beslist de congresleiding met inachtneming van de 
statuten en het huishoudelijk reglement 



STANDAARD-FORMULIER voor het indienen van MOTIES & AMENDEMENTEN 

HE-advies inkomend nummer: 

RC-contrô le:  

PC-advies RC:  motie/amendement/redactioneel/buiten orde 

congresboek A/B/C pag /kolom /regel 

indieners: AAV/ARV/ASV/HB 
6f (naam) 

woordvoerder 

reserve-woordvoerder 

contactpersonen: 1, naam: 
tel .overdag 

2. naam: 
tel .overdag: 

BETREFT CONCEPT-TEKST hoofdstuk: 

paragraaf: 

pagina: kolom: 

MOTIE of AMENDEMENT ? Trefwoord: 

AARD WIJZIGING: schrappen/tussenvoegen/toevoegen/vervangen/ 

Eventuele tussengevoegde/toegevoegde/vervangende tekst: 

en 24 anderen 

lidm .nr: 

lidm.nr:  

lidm .nr: 
's-avonds: 

lidm.nr: 
's-avonds: 

regel: 

van t/m 

De AAV/ARV/ASV van 

(datum): te (plaats): 

Afd./ (S)Regio-voorzitter: (naam) 

Af d / (S)Pegio-secretaris: (naam) 

heeft dze mot/ dit amendement met absolute 
meerderheid van stemmen vastgesteld c: 

lidmnr: 

lidm.nr:  



5 L)ô-1eden, die deze motie/ dit amendement ondersteunen: 

Naam: lidm,nr: handtekening: 

01 

02 

03 

04 

Un  

Namen / lidmaatschapsnummers / contributiebetaling / gecontroleerd datum: 

door:  

paraat: 



achterstanden dienen zo snel  nxxjelijk te worden ingelcpen. 
Hiervoor zijn extra middelen nodig. 

eigen 

MUSEA. Grote culturele instellingen, in het bijzcnder nusea, verdienen 
een eigen beleidsruimte, bij voorkeur vastgelegd in een statuut, 
die de relatie tot de overheid en eventueel andere financiers 
bePaalt cngeveer zoals een redactiestatuut de relatie tussen 
redactie en directie bij een krant. Op deze wijze kL=en ook de 
rijksmusea OP enige afstand van de rijksoverheid worden 

Jmoge
geplaatst. In de 

 lijkhe3-d van ,. p van werken ten bekoeve van de 
oollectievorming, mits die werken in openbaar bezit blijven en 
ook overigens aan vooraf geformuleerde eisen van zorgvuldigheid 
is voldaan. 

DBCENTRA- Niet alleen het Rijk, ook de provinciale en gemeentelijke 
SATIE overheden hebben een taak bij het bevorderen van een bloeiend 

kunstleven 
 II ilTi 'p r uut i 

r

imte te 
krijgen.
i1

6
'

ijk zo  acht het wenselijk dat •Is1 S terrein zoveel 
nug
Gemeenten met 

J !!  

mogelijkicht bij de burgers gebeurt. 
:. culturele

! 

voorziexuxxjen,  the  derhalve een 

i ks 1dL! .- J1 i 
 hebben 

.t  het  

OVERHEID Het Nederlandse omroepbestel maakt een stormachtige cntwikkeling 
door. Nederlandse ocmTerciele televisie is bezig tot stand te 
kiomen, niet bimen het kader van de mecliawet, maar daarbuiten 
door stations als TV-10 en V&onique, die gebruik maken van 
satellieten en zich daardoor grotendeels aan de greep van de 
Nederlandse wetgever cnttre~en. 

D66 vu-idt dat een  bewijsvan .1 o.r- voor ..- Nederlandse,  

conre=e een plaats binnen het bestel te geven. Ten cnrechte 
heeft de politiek de sturuig van het onwoepbeleid feitelijk uit 
handen gegeven, deels door het aan de omroepen over te laten, dus 
door niet te beslissen. 

politiek, die er na jaren van discussie niet in is geslaagd de 

CCVMERCIELE Er is geen bezwaar tegen cmiexcidle televisie en radio. 
TV EN RADIO OnS oorsprcnkelijk publieke bestel, is een wazige n1exxjvolm 

geworden van identiteit en coummie. Het is beter  the  twee weer 
te Cntvlechten, zodat naast ocmerciele omroep ook een vgerkelijk 
publieke am:oep behouden blijft. 

EUROPESE De thans door conve=Ue satellieten ontstane situatie is 
REGEL- nauwelijks meer om te keren, mch met juridische, noch met 
GEVING politieke middelen. Dat betekent dat het camierciele, deel van de 

Nederlandse cmroep zich verder zal cntwikkelen, ruet in het 
kader van de mediawet, maar in het nnniere kader van de Europese 
regelgeving, dle overigens door Nederland axle~ dient te 

ITJ-01,IAWET Dit vereist op korte termijn een fundamentele herbezinning cp 
taak en relWijdte van de mediawet. Nodig is thans een mediawet 
die de pretentie opgeeft het kader te zijn voor alle, op 
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Nederland gerichte cmroep, maar  the  zich beperkt tot garanties 
voor de positie van de publieke cmroep. Die garanties zijn niet 
langer te geven in de vorm van gedetailleerde  J! aannemen  doch moeten de vorm  

verboden
IJ  - 

cmtrent « I! . JI 
en  

lL ,iI .ii'J.L'. de publieke  

PUBLIEKE D66 kiest voor het instandhouden van een Nederlandse publieke 
WMEP cmroep. Een dergelijke cmroep zal zo moeten worden ingericht dat 

het publieke karakter ook voor de verdere toekcmst wordt 
gegarandeerd. Deze hoofdgedachte kan op verschillende marueren 
worden uitgewerkt. De volgende uitwerking biedt thans het meeste 

GWEP- tenminste 66n TV-net wordt toegewezen aan niet-commerciele 
VMENIGING3EN aTm-oppverenigingen met een ledental boven een bepaald minimum. 

Aan die cmroepverenigingen wordt een cnderling gelijke zendtijd 
gegarandeerd over een meerjarige periode (5-jarige concessie). 

I)US e6n TV-net wordt toegewezen aan de NOS,  the  gaat functioneren 
als zelfstandIg programTerende nationale cmroep. Daartoe wordt de 
NOS bestuurlijk losgekoppeld van de overige cmroepen. 

FINAN- Het publieke Nederlandse bestel client voor meer dan de helft te 
CIERING' worden gefinancierd uit de cmroepbijdragen en voor de rest ult 

reclame in een STER-constructie. Wil de kwaliteit van de 
.1.i&v. van .. 
cmroepbijdrage niet voor de hand, eerder het tegendeel.  
De koppeluig tussen het abonnement op een cmroepblad en het 
lidmaatschap van een cmroepvereniging moet vervallen, evenals 
het vqp-ttelijk auteursrecht op de cmroepprogrammagegevens. 

LOKALE D66 kiest voor lokale cmroep en niet voor het huidige systeem 

boren, zoals 'Ikcmsten uitL! lokale I- .I!cmrL!-JI-. tussen dag- en nieuwsbladen moe-v  
worden bevorderd. - 

REDACTIE- Juist in een periode van schaalvergrotjxig bij de gedrukte media 
STATUUT moet de positie van de redacties t.o.v. de kapitaalverschaffers 

worden versterkt. Bet redactiestatuut moet een wettelijke basis 
krijgen, niet alleen bij de gedrukte media, maar ook bij de 
•uuuas.-. 

KABEL D66 vindt dat gestreefd moet worden naar het aanbieden van elk 
huishouden op de RrfV-kabel, al dan ruet geintegreerd met andere 

3.4. 1 Algemeen 

KEUZEN Mensen  worden ouder, i. dus  zijn er meer  ..•- mensen.  

vergrijzing is te danken aan de sterk verbeterde gezondheidszorg, 
maar  the  zorg kcmt er nu ze-If  door in de klem. Ons medisch kunnen 
neemt nog steeds toe - maar de kosten ook. Dat dwingt tot het 
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maken van moeilijke keuzen. Niet alles wat technisch kan, is wijs 
cm te doen. En : niet alles wat kan is te betalen, zeker niet 
voor ledereen. Hoe verdelen we de zorg 6n de lasten van de zorg? 
Bijzcndere aandacht 

 

k de positie van de werkers in de 
gez 

 rji 
1  

rr x- Ç!S a.

'i 
1
1

1  
•(

i 

 in de  
!k 

• 
.

V. 1r n werk 
:

r ervaring -  werkdruk  
• Lp . . 

L
1.. 

 
zware

• achter . .? 
- i u.i..- - i  

overheid
VERANT- De zorg voor de volksgezondheid is een gemeenschappelijke 
WOORDELIJK- van overheid, maatschappelijke organisaties en burgers. De 
HEID 

4:;'   
 in  

iri •.voldoet 
 bijzorrler voor een stelsel van 

toegankelijkheid,  betaalbaarheid 
 

i i 
ll  II  rechtszekerheid. 

 

vooralbedrijfstak let 
burger maakt zelf 

 

aangesprokenmaar mag wel 

 

I  

op zijn  

voor eigen gezcndheid. 

pleit •.. een verplichte I.. •. 

KOSTEN ziektekostenverzekering, waarin het onderscheid tussen 
VERZEKERIN  particulier en ziekenfondsverzekerde vervalt, gaat in grote 

lijnen accoord met de voorstellen van de conuissie-Dekker voor 
een ' ng. 

MWKEN De wettelijke
the thans geldt in openbare gebouwen, de gezondheidszorg en de 
spor-t volgens de Tabakswet nx>--t worden uitgebreid tot de 
werknemers in het bedrijfsleven. 

ALMHOL Het ffj iIf' iAlcohol is een 
 - 

malen hoger dan het aanti?l 
drugs 

DRUGS De maatschappelijke consequentie van eventuele legaliserirxg van 
bard drugs zijn thans niet te overzien. Daarom mag medische 
verstrekking alleen plaatsvinden op experimentele basis (4.5.1) 

goede 

VOOR- Het preventief gezondheidsbeleid verdient meer aandacht. In dat 
LICHTING licht is een gezondheidsvoorlichting  

-  an  een extra impuls krijgen doorJj' 
informatief jaarverslag over de .-J.ii .I tand  Ii!L..i'iu 

I~M  r-TWOM 101:19 11 17W 0 11 

BASIS- Er • - .1 • - S  te 
wor uVevoerd waar3-n de hoofdonderdelen van het huidige 

in beJaardenoorden en bepaalde vormen van thuiszorg en 

den 

 

Door I 
appelijke dienstverlening zijn cpgenomen. 

- • - 
 beroep  ?!• • 

solidariteit - -yiworden - • • Ir en  ••.• • 
.1.1W.- . - tussen verzekeraars .v-.  gebracht. Voor 
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UNSUMENTEN In het nieuwe stelsel dienen de consumenten als afzcnderlijke  Em  
gelijkwaarda 

 

er te worden 
 

erke 
 

d in het samenspel met de 
- - . Li ILJL "L •1. I!U1 'Li" Ook bij de  

samenstelliM van overleg- en adviesorganen van de overheid zelf 
dienen consumenten als  derde partij erkend. IS 

PATIENTEN- 
-

In de kawnde kabuyatsperiode moet de wetgeving =ake de 

KELJZE- Irxllen als gevolg van fusies in een regio 
VRIJMID slechts een ziekenhuis, verzorgings- of bejaardentehuis 
LEVENS- overblijft, moet deze instelling een neutrale signatuur dragen. 
BESCHOUWIW,7 Een keuzevrjLjhe3-d van de consument moet in alle gevallen 

gewaarborgd worden, zeker bij mediscb-eth3-sche vragen en bij de 
toelating van geestelijke verzorgers. 

EUTHANASIE • - dat •r- 
L I •r - euthanasie  

misdrijf  dus  afbaar - en de praktijk, waarbij6 & : :'.s •u!I per -  plaatsvinden - moet door 
regeling 

 

euthanasie n. 

!I :"nasie ;• t 

lijke
1X  
ij zelfdoding van 

 een 
IlL' I 

• 

- 
noodsituatieI bevindt,  

de geldt voor de 

n de  
verpleegkundige

et daarum iet strafbaar 

i' 
n. 

4 rrr. 
j zijn. De controle op ,•!1up.I!LIlL - hulp

ij  
bij ,  moet  PIL 1MuIjI •erusten bijII het  

Openbaar Ministerie en de 
__ __

ter.  .. - !f - 
lijn, die is 1!SL - LJIIinitiatief-wetsvoorstel. 

MEDISCH- Er  
I

4
i

N'
: 
 nieuwe, 

 

rond lSlm 
ETHISCH 

'' - • 

I 

-HANDELEN voorzover  

spanning tussen de behoefte, ted-mek 
- I •  

roept 
  prioriteitstellingvan de verdeling op. Gerichte   

toelatiM van nieuwe en een 
 g

ericht  onderzoeksbeleld  

mogelijk"': rIX:l ' •1.jJJtj ,_ ' 
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GENETICA Ande-re belangrijke axbn,~erpen in dit verband zijn de 

MIi1 
toelaatbaarheid van het cnderzoek naar en het gebruik van 
reoombinant-DNA-technieken, .-  toelaatbaarheid  

voortplantings-technieken en van het gebru.3-k van menselijke 
errbryols. Omdat de stormachtige technische cntwikkelingen zich 
uiteraard niet aan landsgrenzen storen, is het rodig dat ook voor 
de bezinning erop intematicnaal gestalte krijgt. Nederland diery-P 
hiertoe initiatieven te cntplooien, bij voorkeur in Europees 
verband.  

INFORMATIE Het recht op informatie en privacy van de burger m.b.t. de 
resultaten van genetisch orAerzoek vraagt niet alleen besdierming 
tegenover de overheid, maar ook in privaatrechtelijk verband, 
zoals tegenover werkgevers en verzekeringsmaatschappijen. Gezien 
het gevaar van overheersing door eooncmische zaken moet deze 
IMP-Stie met i.s.s worden geregeld., 

Ecn. 

3,5.1 Welzijn 

ALGEMEEM De kwaliteit van een samenlevuV kan worden afgemeten aan de zor!; 
voor hen die onmogelijk voor zichzelf kunnen opkcmen. Zwaar 
gehandicapten zijn daarvan het meest schrijnende voorbeeld, maar 1i 
ook anderen kunnen tot een staat van grote hulpeloosheid 
vervallen. De vergrijzing en het toenemend aantal hoogbejaarden 
stelt cns in dit opzicht voor een klemTende ver-antwoordelijkheid. 

1!
1-
j

_

u
'
EIhiI:

langdurig
y 

:

werklozen, 

i
ft

i 

. •.sr re 

i

t

IJ .
ru

! vluchtelingen,   asielzoekers, J 1
i  nodig 
, 

  

 ! 
 

hebben cm weer op eigen kracht verder te 
  groot deel van deze :a tijdelijke permanente ; -  

- centrale overheidwordt 
 kL .L.!.L. hoofdlijnen • menswaardig beleid.  

t
DIEWST- zo fundamenteel,

MAATSCHAP- 
 op zichzelf, hetzij in hun relatie tot de gezondheidszorg, 

dMII
kwaliteit. TO denken valt hier 4! ..1i! 

n kinderopvang, 
jeugdhulpverlening, bejaardenoorden, gezinsverzorging en 
maatsdhappelijk werk. Van belang is dat scbea-dsmuren tussen de 
werksoorten in het welzijnswerk moeten worden geslecht: de 
autmemie van de afzcnderlijke instellingen zal moeten worden 
gerelativeerd. De hulpzoekende moet de weg kunnen vinden in de 
welzijnsdoolhof. 

OUDEREN Cok voor de ouderen  the  zich veelal nog
taak.kunnen redden heeft de overheld een ;:_vin :1''-

uittreding uit het arbeidsproces op 65-jarige leeftijd of earder 
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dat hoge prioritelt wordt verleend aan een goede eerste-lijnszorg 
en een goed flankerend beleid  an  eventuele problemen het hoofd te 
bieden. Ook de huisvest3xxg van de oudere verdient extra zorg. 

ACHTER- Gemeentebesturen rroeten weer ruimte kriicien  an  stimulerende 
STAND- sor-iaal-culturele programmals te ontwikkelen, gericht op 
SITUATIES groeperiMen die in herstelbare achterstandsituaties verkeren. 

taakstellend LANDELIJK Binnen een  delijk kader dienen - 

KADER de lagere overheden de bevoegdheid te krijgen netwerken van 
san-iemerking aan te brengen binnen, maar vooral tussen de 
verschillende werksoorten. Bet landelijk plan moet uitdrukkelijk 
voor-rang geven aan de voorzienixxien voor hoogbeJaarden en zij clie 
chronisch zwaar, lichamelijk of geestelijk, gehardicapt zijn. 

1IM-UMOZA- In de Wet democratisch furctioneren van zorginstellingen behoort 
TISERING voor de clientenraden en de crOeimmingsraden het recht te, worden 

vastgelegd cm ieder 1/3 deel van het bestuur van de betrokken 
u1stelling te benoemen. Tevens behoren de clientenraden het 
instermul'igsrecht te krijgen ten aanzien van het algemene beleid 
en de Interne klachtenregeluigen. voorts behoren de algen-em  
ziekenhuizen en de RIAGG's onder de werkingssfeer van deze wet te 
worden gebracht. 

In ons land wonen grote groppen mensen van n3-et-Nederlandse 
afkcmst, met een andere culturele identiteit. Hun amwezigheid 
zal blijvend zijn. Dat betekont een verrijking van de 
'*L 'W the  daardoor bonter en J•  I• ..! r,.i, daarvoor is wel,   

Sat   allochtcnen  

als volwaardige leden aan de Nederlandse samenleving kumen 
deelnemen. OP dat punt is nog te weinig bereikt. De werkeloosheid 
or0er allochtcnen is onaanvaardbaar hoog. De resultaten. van het 
op hen gerichte onderwijs blijven ver achter bij de 
verwachtingen. Daardoor dreigt een tweedeling in de 

I

. 
a 

 

met de 

D66 vindt een drastische herbezinning op het minderhedenbeleid 
noodzakelijk.  Een . J11'.JJ

I  
Jgeven aan P 

effectieve n de Nederlandse  
erkenairg van de eigen culturele 

 samenleving,
_ 

- 
schept

verplichtuxjen voor samenleving,erlandse i 
participatie _

;, 

 

verp 
 

ngen voor 
 
e allochtcnen, die bereid moeten zijn cm 
, ___ 

- participeren,  .____.ç,-  sit a •..(.. voor te bereiden.  

In 
Sr  p

raktijk 
 •- - 

minderhedenbeleid

departementen moet worden versterkt. De uitvoeriM van het beleid 

moet veel verbeterd 
word 
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Onderwijs en arbeidsmarkt zijn de belangrijkste 
aangrijpingspunten voor een verbeterirxj van de situatie. 
Van allochtcnen mag worden verlarxgd dat zij mceite doen  an  de 
Nederlandse taal vaard.3-g te worden. De overheld moet dat 

elijk maken. 
In het .l._ IiImoet de nadruk liggen  •. - aanleren sr  de 

aandacht

vaardigheden die voor volwaardige participatie in de Nedexlanlse 
san-enlevirxg rx:)dig zijn. Daarnaast wordt het a&-Lleren van eigen 
taal en cultuur gesturRileerd en fukmc3-eel mogelijk gemaakt. 

!i Speciale 

_ 
onclerwi-jsfacIliteiten voor de oudere  

OP de 
generatie. 

  

' 

:
I!t

.
i
-  
t'   

. 

!
. 

dient inhoud  geven  - LL .. •  • • - 
 •r

i   
 moet

dat 

-

4 iT - 4r . fr aantalhet 

werkgevers, 

 
allochtonen 

t4
!t1rr  :& 

kader van • L 

 

D66 vindt dat de overheid bij het afsluiten van contracten de 
voorkeur moet geven aan bedrijven die voldoende allochtone , 

Het scheppen van werkervarirxgsplaatsen wordt gestimuleerd. 

werknemers in dienst hebben. 

ublures met NOC 
L&e _ _ te worden weggencmen. De amateursport en de gehandicaptensport 

le Sport 
Total-isator (SNS) om extra geld voor de sport te genereren dienen 

worden gL. iii  

STATULIT D66 bepleit het instellen '1i1 w.r 
 ccmbinatie met een i nitrr''

maatschappelijke carri6re worden weggenomen (dienstplicht, 
aantal belemmeruigen voor topspor-t 

DOPI% Onreglementair gebruik - 

doping 
 

middelen is alleen toelaatbaar onder ijgeduide

medisch-ethische normen. Voorwaarden daarbij zijn openbaarheid 

cww 

S- bescherming van het •_ dieren verdient  

wettelijke regeling. De bij de Twieede Kamer in belwxleling zijnde 
Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren moet aanzienlijk worden 
gewijzigd in diervriendelijke zin. Het door de Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Dieren cpgestelde wetsvoorstel kan 
hiervoor als uitgangspunt dienen. 
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INTENSIEVE Eccmmische belangen mogen een snelle verbetering van de 01 
VEEHOUDERIJ leefanstaniigbeden van dieren in de intensieve veebouderij niet 02 

tegenhouden- 03 
Diervriendelijk produceren en de oonsuniptie van diervriere1ijke 04 
produkten - zoals scharreleieren - verdienen steun van de zijde 05 
van de overbeid. 06 

07 
DIERPFDEVEN Dierproeven zijn nog onvermijdelijk. Er worden echter vele 08 

dierproeven uitgevoerd die niet beslist rodzakelijk zijn of 09 
zelfs ge1l overbodig. D66 zet zich ook de kamende jaren 10 
krachtig in voor een beleid dat is gericht op bet terugdringen 11 
van bet aantal proefdieren. Eén van de mogelijkheden hiertoe is 12 
bet ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven. D66 is bereid 13 
hiervoor méér geld uit te trekken. In een beleid, gericht op bet 14 
terugdringen van bet aantal dierproeven, past geen cxtmErciëel 15 
proefdierenfokbedrij f. 16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

iiI!1? 47 



4 BESTUUR EN JUSTITIE 

1,91 KEPC-5 k,701 0-0 

ffRETENTIES Te lang is gedacht dat de overheid de samenleving op praktisch 
elk terrein kan sturen. De eocncmische crisis heeft geleerd hoe 
broos die veronderstellirxg was: de verzorgingsstaat bleek niet 
bestand tegen slecht weer; overheadsingrijpen kon niet 
verhinderen dat de werkgelegenheid daalde, hele bedrijfstakken 
verloren gingen, de criminaliteit steeg en cns at 

haar regels de samenlevuig wel in een klenrende ft
verkilde. Intussen hield de overheid met haar ie en 

a  
belenuerde zij het initiatief en de dynamiek van individuele 

D66 wil de kwaliteit verbeteren van de manier waarop onze POLITIEKE 

I
democratisch verantwoorde besluitvorming, helder en zcnder 

, samenlevirg is ingericht. Kwaliteit in de zin van goede en 

 
_1 .- -' '.r- politieke

I 

, 

uurlijke cultuur. De niaatschappij davert verder, nzar 
ring en parlement ontmoeten elkaar nog op een speelveld dat 

politici gevangen zijn in een rollenspel op basis van if
traditicnele ideologiebn en machtsstructuren. In die politieke en 

BETROUWBARE De overheid wordt steeds vaker als met meer betrouwbaar ervaren. 
OVERHEID Affaires als die rond de Harmonisatiewet (studiefinanciering) 

getuigen daarvan. De overheid zal zich in de toekcmst aan zelf 
aarm j-,wane  verplichtingen moeten houden. 

kiesstelsel 

STAATSRECHT Voor de kwaliteit van de democratische besluitvormixg is het 
rx)odzakelijk dat ons politiek bestel wordt aangepast. De 
belarygrij •  _ii  • - ,,• - - ijn • IiSlIIISltL!I1 

een 

 

volksvertegenwoordigers volgens evenredige vertegenwoordiging 
worden gekozen, en een rechtstreekse verkiezirxg van de minister-
president. Wijziging van het kiesstelsel zal de band vergroten 
tussen burgers en hun parlementaire vertegenwoorcl-igers, dae meer 
op eigen overtuigirxgskracht en kwaliteit zijn aangewezen dan cp 
het gezag van de lijsttrekker. 
- I directe,  verkiezing  van de munster-president, (he tevens  

optreedt1 .1' 
:grotere invloed op de totstandkcmu-ig van de regering i" de onafhankelijkheid van het parlement, wiens eerste 
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verantwOC)rdelijkheid de omtrole op de macht is, en niet het in 
stand houden van de macht. 

Een gekozen Premier moet de absolute meerderheid van de kiezers 
achter zich hebben. Dat vereist, zoals in veel landen  an  ons 
heen, de mogelijkhe3-d van twee verkiezingsronden. Parlement en 
kabinet zullen onafhankelijker ten opzichte van elkaar staan, 
maar niet volkaren los. De kamer kan het kabinet naar huis sturen 
en het kabinet kan zelf aftreden. In beide gevallen zijn 
verkiezingen  ,.J,. 

aandacht

D66 is er zich van bewust dat hervorming van het politiek bestel, 
waarvoor een grondwetsherziening noodzakelijk is, niet van de ene 
op,de andere dag kan worden gealiseerd. Het is een kwestie van 

blijven 'Ju!'vragen  LIh([.Çi!  buiten  viIj.I!!sueen  
I maatschappelijk  d

kabinetsPeriode 
 raagvlak  IiIJi  It IjIiii 1wU 
wordt

I  
die  

veranderingen zijn. 

REFERENDUM Naast deze fundamentele hervonTurgsvoorstellen is D66 ock 
voOrstander van de invoering van een andere vorm van 
rechtstreekse invloed van de burgers: het referendum cp 
PrOvinciaal. en gemeentelijk niveau. Ben wet of besluit die%h]et 
Parlement, de Provinciale staten of de gemeenteraad is 
gepasseerd, zou onder bepaalde voorwaarden voor het van kracht 
worden ter goedkeurirxg aan de burgers ka~ worden voorgelegd. 

TAKEN I.- Overheid kan niet -I; maatschappelijk ongeluk wegnemen of  

*VERHEID voorkcn-en, noch elk gewenst gedrag tot stand brengen. Wel heeft 
de overheid tot fundamentele taak basisgaranties te scheppen voor 
de samenleving als geheel en voor de bestaansmogelijkheden van 
iedere iividuele burger. Niet alle zorg hoeft  

 

an  de overheid 
te - L3J IeraanUI1?IJJtiUL!u 
zijn voor zichzelf en 

i *'5 Îig  17 11F' dat zij 
.- 

kans

functioneren. Dat vereist een overheid op maat: een overheid die 
krijgen  an  in een 

CENTRALE De centrale overheid heeft in het verleden teveel taken 
OV'=ID naar zich toe getrokken, zonder dat dit wezenlijke verbetering 

van onze samenleving opleverde. Dat mag er nu met toe leiden dat 
van de weercmstuit allerlei overheidstaken simpel, worden  

Ii II  1
afgestoten naar een  

Ii  I IIvraag  rworden!" gesteld
htig 

-tgemejij.hap op de  
huidige manier effectief is georganiseerd. Wanneer het zinvol is  
an  dergelijke taken op andere wijze - buiten de overbelaste 
centrale overheid - te organiseren, dan moet dat gebeuren, mits 
voldoende waarborgen zijn geschapen voor democratische controle 
en beinvloeding . 

OVERDRACHT Dit betekent dat taken van de oentrale overheld moeten worden 58- 
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TAKEN overgeheveld naar andere instellincjen die effectiever en dichter 
bij burgers kunnen opereren. Decentralisatie naar de gemeenten 
en, voor zover nodig provincies, is en blijft daarbij het 
hoofddoel. Privatisering van gemeenschapstaken dient zorgvuld3-9 
te worden afgewogen, juist cmdat de democratische waarborgen 
kunnen onthreken. D66 is geen tegenstander van vormen van 
publiek-private samenwerkuV, zolang publieke taak en 

ere  heiden  de !:L..: blijve
n -. verant 

Daar .1 lenen voor averdracht aan.  het  

lokaal 
 centraal beleid en taken betreft, kan volgens D66 •.._'1.Li voor .- instelling 1_• 

•• de wet gebaseerde  

zelfstandige bestuursorganen. Regering en parlement bepalen bij 
wet de taken van deze bestuursorganen, alsmede de samenstellug 
van 

'
uur of directie en de wijze van verslaglegging. 

1IÇ''J" 
toepasselijkheid de Wet Openbaarhe-id T'., • worden 

•I-JI.$. •'. 
..I. •t • rechter en •- • - 

Ombudsman, 
A 
 ock het 
lS O.I!!1uIU. 

Om. een ongeregelde wildgroei van zelfstandige bestuursorganen 
tegen te gaan, pleit D66 voor een algemeen wettelijk kader voor 
hun inrichtirxg en 

 belastingen 
_ • S  III  •J•1korte   

instelling.. IflIl lI t Ijd 

Organisatie van de 1I de controle  

MINISTERIELE Verdergaande decentralisatie naar mede-overheden en 
zelfstandige 

VERANTWOOR- bestuursorganen beperkt de amrang van de oentrale overheid. 

bureaucratie tot aanvaardbare en werkbare proporties beperken, 
hetgeen een meer doeltreffende controle door het parlement 
mogelijk maakt. Daarvoor blijft rx:)dig dat In het parlment een 
duidelijke en consequente opvatting tot stand kcmt over de 
reakwijdte van de ministeriele verantwoordelijkheid en de 
gevolgenervan.  

CO01MINATIE Er moet worden gestreefd naar reorgarlisatie van de Centrale 
overheid. Op dit :dIiI plaats___ S_taken die moeten __ 

moeilijk . • S. blijkt zijn, .-  co6rdinatie !I Ivan het 
wordenversterkt.  i ,1I i I 

• - 
* aantal

' 
 

- • • ... •. duur  dient  .:  

1:1 j*LV 
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Deze voorstellen kunnen stapsgewijze worden ingevoerd- In ieder 
geval is het noodzakelijk dat In de kamnde perlode aan de 
reorgan-isatie van de vier grote stedelijke gebieden vorm zal 
worden  S 

HERINDELIWG Voor de zelfstandigbeid van kleine gemeenten is bepalend. of ze 
een zodanige cmvang hebben dat nog kan worden gesproken van een 
reble eigen huisl~~. Anders ligt een geTeentelijke 
herindeling in de rede. 

BURM~TER D66 blijft bij zijn voorkeur voor een e raad gekozen v 
 I

-  benoemde burgemeester in Europa steeds meer 

. Zolang dat rx)g niet mogelijk is dient de Raad een fr1J__Jk 
 

sterke invloed.•'' ,•1 

De bexxxmung en - 

zou op overeenkcmstige wijze moeten geschieden. 

BESCFERMING  PROVINCIES ' ii gemeenten
I aanprov

worden

enten 
gedetailleerde voorschriften gegeven, 

I 

bemen schermd. tegen  

J 5;;iEN GEMEENTEN worden t - 

weer andem informatievragen gesteld. De daanree gepsard gaande 

INFOIMTIE- De automatisering bij de overheidsorganisaties vergt een gericht 
BELEM mformatiebeleld. Om te voorkmen dat de techniek de bestuurlijke 

verhoudingen gaat bepalen. en de autcncmie van de verschillende 
bestuurslagen geweld aandoet, woet de informatierelatie tussen 
overheden. snel en duidelijk worden vastgelegd. in een wettelijke 
regeling.  

D66 stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de wetgeving. De Tweede 
Kamer nx)et haar taak als nxxlewetgever zo goed. mogelijk kunnen 
uitvoeren en daarvoor beter worden toegerust. 

Het is van groot belang dat delegatie van normstelling zoveel 
r-uxjelijk wordt voorkaren en in ieder geval wordt gebonden aan 
parlementair toezicht. Bet prooes van deregulering in de zi-n van 
kritisch onderzoek naar de noodzaak van details, naar meetbare 
effecten en handhaafbaarheid dient te worden voortgezet en te  
leaden  tot vereenvoudiguv van regelgevuxg en afschaffkV van 
onwerkbare bepalingen.  

In het licht van de zich uithreidende internationale rechtssfeer 
en de ruime toetsingsmogelijkheden die de rechter in dat kader 
heeft, - grondwettelijk   verbod van  toetsing  I van formele  

wetgevmg aan de GYmhqe-t niet langer verdedigbaar. Dit verbod 
betekent immers een cnverantwoorde inperking van de betekezus van 
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de nationale ocnstitutie in de rechtspleging. Over de wijze 
waarop de toetsing 3n de rechtspraak gestalte krijgt moet volgens 
D66 een Staatsocmissie adviseren. 

rechtszekerheid TISME individu  en de Enerzijds  
DEMaM- In een demcratische rechtsstaat staan •r-$ 

• 
van  - 

het 
I • recht iedere  I 1tJ1  de  !garantie te gevenI I 

STAAT kan ontplooien. kxL--rzijds moet het recht die
:  tegen degenen die jegens hem een machtspositie imemen, of dat nu 

een andere burger of de overheid is. 
D66 vindt dat machtsuitoeferuxig - en daarmee ook het stellen van 
regels en het handhaven daarvan - aanvaardbaar is, mits dat in 
het belang van de samenlev-hV is, zorgvuldig gebeurt en 

RECHTS- Rechtshandhavirxj en de noodzaak tot normhandhaving stellen eisen 
HANDHAVIWY

I _

aan de overheid. Algemeen aanvaarde en democratisch tot stand 
gekcmen normen moeten zoveel mogelijk worden gehandhaafd, ock al 
is absolute handhaving altijd een fictie. 

D66 is bezorgd over de mate waarin de rechtsregels daaclverM-Lijk 
worden gehandhaafd, vooral in het strafrecht. Vaak duurt het veel 
te lang voordat ovextreduig van een regel door een sanctie wordt 
gevolgd, vaak blijft die sanctie zelfs helemaal uit. Dat doet 
afbreuk aan de geloofwaardigheid van  the  regels en daarmee aan de 
geloofwaardigheid van de overheid. Het justitieel apparaiat is 
verstcpt  

- 

 neernt  krachtig 

- 

-— - ..-  —
problem  

te lossen door het afbreken of verminderen van de waarborgen die 
de wet aan een verdachte toekent. Daar waar het strafprocesrecht 
is verouderd moet bet worden aangepast aan de eisen van de tijd. 
Dat mag echter moit ontaarden in een door de nood ingegeven 
vereenvoudigingswoede ter ontlasting van het justitiele appar-aat. 

ORGANISATIE Het justitidle apparaat al zijn schakels - 
openbaar ministerie, rechterlijke macht, strafexecutie) ernstige 
tekortkcmingen, zowel in capaciteit en werkwijze als in de 
onderlinge afstemming. Het probleem kan slechts worden opgelost 
door een samenhangend pakket van maatregelen. Centraal daarin 
moet staan de vergrotiM van de zekerheid en van de sneffl-jeid van 
de strafrechtelijke rechtshandhaving. Zo zal de efficiency 
aamerkelijk moeten worden verbeterd, onder meer door versnelde 
invoerirxg van automatiserirxg vanuit een samenhangende visie op 
alle schakels. 

MIDDELEN voor een adequate rechtsbandhavirxg zullen extra capaciteit en dus 
ook extra financidle middelen nodig zijn. Een samenlevirxg die 
regels stelt moet ook bereid zijn de capaciteit voor de 
bandhaving van die regels ter beschikkiM te stellen. 

versterken. 

SLACHTOFFERS De positie van slachtoffers van misdrijven is in het Nederlandse 
strafrecht onclerbelicht gebleven. De positie van het slachtoffer 
moet worden verbeterd door zJ-Jn plaats in het afprooes te 

, strafoplegging I - 'S S llS mogelijk  u IIidienstbaar  
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zijn aan vergoeding van  de door het slachtoffer geleden schade. 
Uitbreiding en intensivering van het netwerk van regionale, 
slachtofferhulp is geboden. 

ALTERNATIEVE Ten aanzien van daders van strafbare feiten meent D66 dat de 
SANCTIES sanctie van vrijhe-idsber*3Tdng moet worden teruggedrcngen ten 

gunste van alternatieve, sancties, zoals aan het strafbare, 
gerelateerde  dienstveriening.. 

L !MTELIJKE Bij de, kcmende, reorganisatie van de rechtelijke macht staan voor 
MACHT D66 twee, uitgangspmten centc-aal. De &Wpel van de toegang tot 

de rechter moet laag blijven en een grotere, eenheid, in het 
rechterlijk systeem is geboden. De integratie van de, 
kantongerechten en de rechtbanken is met deze uitgangspunten te 
verena-gen. De belkirdeling van een zaak door een enkele rechter in 
eerste aanleg is aanvaardbaar, maar hoger beroep moet aan 
collegiale rechtspraak worden opgedragen. 

OPENBAAR De organisatie en werkwijze van het Openbaar ministerie is aan 

Mimsterie zal gericht en op basis van resultaatsverplichting 
moeten plaatsvinden, alsmede in sanerlwg met maatregelen bij de 

EcHTsHuLp D66 vindt dat de gefinancierde, rechtshulp, gezien haar karcedcter, 
Met voor budgetfirk-u=ering in aamerking kcmt. Bet belang van 

I 

een voor iedereen toegankelijke rechtsbijstand mag in Cnze 
rechtsstaat niet In het gedrang kanen. Advocaten  the  zich 
specialiseren op sociale rechtshulp moeten claaruit een redelijk 
inkaren kunnen  verwerven.  

ACTIEMM Aan organisaties die zich inzetten voor maatschappel-ijke belangen 
dient wettelijk de nxxr-lijkheid te worden geboden  an  door middel 
van zogenoemde collectieve acties in rechte op te kmen tegen 

VLUCHTELIN- Ten aanzien van vluchtelingen en asielzoekers moet een 
GEN EN ASIEL nunhartiger beleid worden gevoerd. Dat betekent echter niet voor 

beide categOrieiam hetzelfde. 
Het quotum vluchtelingen dat larxjs de weg van het Hoge 
Carrrmssariaat in Nederland wordt cpgen~ kan worden vmWwt. 
Voor asielzoekers aan cnze grenzen moet de garantie, bestaat dat 
diegenen die werkelijk vluchteling zijn ook worden toegelaten. 
Daarbij moet het criterium "vluchteling" niin worden 
geYnterpreteerd- 
Tegelijkertijd moet worden ingezien dat zich cnder  

asielzoekers I  een  I ijgrote groepIII 
bevindt  II  IIIjIJ n die  an  

zwaaniegende redenen hun land hebben verlaten zaxler vluchteling 
te, zijn in de zin van het Verdrag van Gergve. Het is niet 
realistisch  an  deze hele groep in Nederland te willen opvangen. 
Voor het steeds groter wordende probleem van deze groep moet de 
pplossing worden gezocht in gerichte materidle en financidle 
steun aan hun elgen land en het land van eerste cpvang in de, 
regio, zo mogelijk gembrdineerd door internationale 
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':'. -;• •iF;eenwordirxj vereist een afstemming van  

:.L . in de lidstaten 
 •, gevoelige terreinen als

drugsbeleid, asielbeleid, visabeleid en dergelijke. Daarbij moet 
 

uitgangspunt zijn, dat normen en waarden die als vervx)rvenheden 
van de Nederlandse samenleving worden beschowd, zoveel. rrr)gelijk 
behouden blijven. D66 aanvaardt de oonsequentie dat dat ertoe kan 
leiden dat een volledige harmonisatie van het materiele recht 
voorlopig niet tot stand kcmt en dat slechts afspraken kunnen 
worden gemaakt in de prooedurele sfeer. 

GELIJKE BE- D66 acht een snell  totstandkoming van een Algemene Wet Gelijke 
HANDELING7 Behandelirxj van groot belarxj. Daarin zal sprake moeten zijn van 

een reele en effectieve bescherming van ieders fundamenteel recht  
an  niet door anderen in het maatschappelijk leven te worden 
gediscrimineerd op welke grond ock. De vr3-jhe3-d van godsdienst en 
levensovertuiging en de vrijheid van onderwijs zij'n geen absolute 
vrijheden. Zij vinden hun beperking in de voor een ieder in het 
maatscbappelijk verkeer geldende rechtsnonren. 

FAMILIE- D66 ziet het burgerlijk huwelijk onder meer als een wijze waarcp 
RECHT individuen vorm kunnen geven aan de vermogensrechtelijke fiscale 

of erfrechtelijke amsequenties van hun relatie. Er is geen reden  
an  deze mogelijkheden van een huwelijk te beperken tot hetero-
sexuele relaties. 

alleen : • 
samenlevingDaaran wenst D66 de als gebeel meer te 

betrekken en dus •i..  meer  !_! •-. - laten dragen. 
 

een belangrijke rol spelen met kracht moet worden voortgezet. 
Ulthreiding van het rijksbele3-d terzake (startsubsidies en 
bijdragen aan innovatieve projecten) is gewenst. 
Vandalisniabestrijding verdient cp rijksniveau een geYntegreerde 
benadering, waarbij de vakdepartementen worden aangesproken op de 
nxxjelijke negatieve effecten van hun beleid op het vandalisme. 

bankovervallen 

ZWARE CP=- Bepaalde vonnen van zware crinu-naliteit verdienen prioriteit bij 
NALITEIT het bepalen van de inzet van politie en justitie. Dit betreft 

g0leldsdelicten, wapaxjebruik, Yondel in hard drugs, fraude, 
-. milieudelicten.  

DRUGSBELEID Voor het •) ç•) probleem • .r .r- verdovende  middelen  

eenvoudige I.

alleen in Nederland, maar in de hele wereld. De crmnu-olisering 

I I U voorhanden. Enerzijds lijkt het beleid van 
criminalisering, opsporing en vervolging te mislukken, niet j 

van drugsgebru3-k en drugshandel heeft een verloederende invloed 
.. , j  strafrecht,  bijvoorbeeld. doo .r- s-i • •IIs 
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resocialisatie  van de verslaafde en waarbij  ST-  opsporirxg zich  

concentreert op grootschalige handel. Daarbij moet de verslaafde 
strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen 
van zijn handelen.,D66 

 

een strafrechtelijke verplichting 
tot "afkicken" 

. •iI' - 

cmdat ,. U pr-aktijk - 

te werken door gebrek aan motivatie. 
Op rrmddellange ternmjn moet worden gestreefd. naar legalisatie van 
de soft-drugs, cmdat daardoor het minst bedreigende deel  
verdovende-middelenproblematiek ult de sfeer van het strafrecht 
wordt gehaald. Nederland kan dit niet cp eigen kracht bezeaken, 
maar het zou er In internationaal. verband voor moeten pleiten, 
waarbij de goede resultaten van het Nederlandse soft-drugsbeleid 
ten voorbeeld kunnen worden gesteld. 

HERZIENING.,  De vernieuwing birmen de politie stagneert. Decentralisatie, de 
MELEID nadruk op preventie en ienstverlenang en rechercheren in plaats 

ntensief en staan bij het nu .ti.Jr1•.- onder  druk.   
criminaliteitbeheersirxg en bestrijdiryg van de 

kwaliteitsverbeteri.ng vraagt is 
 = - 

 herziening van het 
beleid voor de politie geboden. 

KWALITEIT D66 kiest voor een algehele verbeterirxg van de kwaliteit van de 
politiezorg in de breedte via veranderingen. in organisatie en 
werkwijze. Gedecentraliseerde de 
basispolitiezorg is geboden. Dit 

 sterktebeleid. Ook - •  is noodzakelijk. Deze  dient 
 

om door bovenlokale ondersteurung de kwalitelt van de 
basispolitiezorg doelmatig te ondersteunen en een meer effectieve 
aaripak van de georganiseerde en de groppscriminaliteit mogelijk 
te maken. Ook het wegvallen van de Europese binnengrenzen vraagt  
•it  een grootschaliger or 

STERKTE Aan de sterkte van rijks- en gemeentepolitie gezamenlijk mag niet 
Meer worden getornd. Er komt een n-eerjarenaanpak voor de 
ultbrel-ding van de capaciteit. De verdeli-ng van de sterkte over 
de korpsen hoort uit te gaan van objectieve argevingsvariabelen, 
aan de hand waarvan het te verwachten werkaanbod kan worden. 

I-...-  Daarbij moet vermeden worden dat slecht nianagement wordt  
land hoort een taak te zijn van ORGANISATIE Het 

het saffenwerkend lokaal bestuur. Dat betekent in de eerste plaats 
• '.PpIj. rijksniveau moet  
overgaaL !!! '!c -_r !-J1  van j1p -j..w

-  naar  - numster van 
Binnenlandse Zaken - Vervolgens dient het huidige politiebestel in 
de kamnde kabinetsperiode te worden cmgevormd tot een stelsel 
van gementelijke en intergamentelijke politiekorpsen met een 
minimale cnvang van 200 mensen. Het ba-Aeer van  intergemeentelijke  
korpsen berust bij de betrokken 

 

eesters 

 

der door 

e ' 'I 

 IL! 

_

i
, 

rL stellende wet te i regels. . .I- 

iextra I 
voor waarbij .v. middelen .L.-.toebedeeld.   
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Landelijke diensten, zoals een dienst luchtvaart, een dienst 
politie te water, een beperkte algemene verkeersdienst en een 
ondersteunende Centrale Red- rthe Informatiedienst, worden op 
centraal niveau, belrd door de minister van Binnenlandse Zaken, 
voorzover de justitiële politietaak in het ,geding is, samen net 
de minister van Justitie. De vorming van aparte justitiële 
politie is niet aanvaardbaar. 

sterkte

KOSTEN De bekostigirxj van de politiezorg vindt zoveel mogelijk plaatM 
door middel van bxlgetf-u~erlrq. De korpsbeheerders krijgeM 
grotere vrijheid in het bepalen van de noodzakel-ijke aanwezI 

en formatie. 

D66 meent dat particuliere bevelligingsdiensten een weikome 
bijdrage kunnen leveren aan de velligheid in ons land. Daarbij 
geldt echter wel. dat strikte wettelijke beperkirxgen dienen te 
worden gesteld aan werkwijze en optifeden en toezicht door de 
politie gewaarborgd. is.- 

- 
keuze voor onafhankelijkheid 
 ; 

als een 
 rn 

van de 
 als een plicht die door het 

D66 stelt groot belang in het voornemen van de betn#-Scien 
regeringen cin in de Antillen en in Aruba referenda te houden Over 
de kwestie van de cnafhankelijkheid. D66 staat daarbij niet op 
voorhand negatief tegenover een wijziging van het Statuut, 
waardoor Axuba de ruhnte wordt gelaten cm zelf een datum voor 
akqfl)ad~ijW-je-id te kiezen dan wel in het Kminkrijk te blijven. 

:
gaan. De 

$ - 
va 

n : Nederlandse
t streven binnen de D66 staat

:,  

door een gezamenlijk kader te sdieppen voor de FYWse, Britse en 

D66 ccncept-verkiezingsprcxgranuta 1,1:1! 



5 BUITENLAND 

TOTUNFe.  Dim  0"C5  kN, 

De hoop leeft op in de wereld. Veel wij st op ontspannirig. Het 
akkoord. tcrt vermindering van middellange-afstandkemwapens; 
econcm3-scbe en politieke hervormingen in Oost-Eurcpese landen en 
In het bijzoncler in de Sovjet-Urue; de herbevestiging en 
versterking van de akkoorden van Helsu)ki; de bed*indig:U'V van een 
aantal. ernstige regionale conflicten door bemiddeling van de, 
Secretaris-Generaal van de VererAgde Naties; de bere3-dheld tot 
het bewerkstelligen van stabiele e verhoudingen, en de 

II.
1
)!
I
ui
i
ii 

 

1
b 
 

I!
J

iiibereidheid. S bijzondere  

I

i 

 4J

1

S

u
[  

i

. 
 

I

I

II
naderende  

II  

i 

I 

I1 
 

 

 

verrichten  

.I l Si •IL

J 

 se.- s . •.s .-   

voltooiuV 1•
) 
 

Hiertegenover 
fl 

j •• JJ ,J • _ •  permanente 
armoede 

. 

honger _ van   
stelselmatige schencbxig van de vriiheidsrechten; de voortgaande 
bewapenuigswedloop; blijvende regionale ocnflicten, zoals in het 
Midden-Oosten; grote verschillen in welvaart wereldwijd en de 
grote schuldenlast van vele ontwikkeln-xgslanden; de voortdurende 
dreiging van protectionistisch eccrcmisch gedrag, inflatie en 
grote onrust in het internationale financidle verkeer. 
D66 wenst in het licht van  eze  . ontwikkelingen 

 

___ buitenlands 
 

waarbij Nederland 
 

uAti 
 

tieven ontplooit, 
!. I Js tklJL S.! !. 

5.1,2 Verenigde Naties 

Nederland  - S - vermogen moeten . E.r.. .1 's 

S - S- VerenigdeJ ! -- _ laatste  

worden

intern door kritische doorlichting en verdere hervorming van het 
administratief-bestuurlijke systeem, extern door bij te dragen 
aan de toegencmen mogelijkheden van de Verenigde Naties bij de 
handhaving van vrede en veiligheid. In de wereld. Aan VN-
vredesoperaties hoort, financidel en materi6el, ruimhartig te 

Ock andere terreinen dan het politiek-militaire, lenen zich voor 
een wereldwijde aarpak. De bestrijding van armoede en ziekbe en 
de ng van 

 
hten en milieu zijn in het oog • fI4tU voorbeelden. - • heeft werk te •'V-J 

voortbouwend op eerdere imtiatieven. Doeltreffend, praktisch 
cptreden heeft voorrang boven vastbouden aan oude of scheppen van 
nieuwe  structuren  5 concepties.  
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5.1.5 Zuid-Afrika 

niet-racistisch

Europa moet actief bijdragen aan een snelle ontmanteling van het 
aPartheldsregime en de totstandkoming van een vrj-j, democratisch 
en 

 D66 dringt aan op selectleve ec=rmsche  sancties en  
rawyootmaatregelen in Europees verband.  

nse 

geld  uv-s te r- 
 

de 
 .3 s ,r. 

exporte  t 

zoals iif 
 en 
 J 

met Zuid-Afrika. Daarnaast moet gestreefd worden naar e
uchtvaartovereenkarLsten 

en verbod  
op de import van steenkool. 

Een aantal. eisen voor de korte termljn moet aan deze sancties 
worden verbonden: opheffing van de noodtoestand en herstel van de 
rechtsstaat; vrijlating van de politieke gevangenen; stappen in 
de richting van gelijke rechten voor aankoop van huizen en land; 
en ten aanzien van onderwijs en eerlijker verdeling van de 
oollectieve uitgaven. 

Positieve maatregelen zijn evenzeer nodig als sancties. 
Het Ondersteunen van onderwijs en cpleidingsfaciliteiten v'oor de 
zwarte bevolking moet daarin een belangrijke plaats int-Emen, 
evenals steun voor de vakba-dean  en het kritische deel van de 
pers- 

Humanitaire steun aan de democratische anti-apartheidsoppositie 
binnen Zuid-Afrika en in het bijzonder aan het  African National 
Congress  (ANC) is van wezenlijk belang  an  tot ontmanteling van 
ruvat apartheidsregime te komen. 

Nederlanders •r die  tevens  S-  Zuidafrikaanse nationaliteit  b
behOren het NederlanderschaP te verliezen wameer zij in het 
Zuidafrikaanse leger dienen. Ten aanzien van Zuidafrikaanse 
dlenstweigeraars past een ruimIortig toelatingsbeleid. 

ezitten, 

van de buitenlandse, politiek in engere zin, de buitenlandse 

S.-  - S. 

Een jaarlijkse openbare rapportage over de mensenrechtensituatie 
in de landen waar Nederland nauwe betrekkingen mee, onderhoudt, 
dient te worden ultbesteed. aan een onafhankelijk instituut. De 
regering moet de hiervoor benodigde finary--iele, middelen 
bescbikbaar stellen. 

Bepalend S •• •r- aandacht en de inzet 'lS .- Nederlandse  

regering, al dan niet in EPS-verband, voor de verbetering van de 
mm'senrechtensituatie in andere landen moet zijn het resultaat 
van de afwegirig van twee criteria: de ernst van de situatie in 
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het betreffende land en de mate waarin positieve :Lnvloed kan 
worden ultgeoefend. Aan de leden van de RaM van Europa zullen 
terzake de hoogste elsen moeten vn-den gesteld, terw3-Jl van de 
andere Europese landen op z1n minst mag worden verwacht dat zij 
hun beloften in het kader van de CVSE nakorrm. De Raad  van Eur#,wR 
zelf zal zich moeten gaan richten op Oosteuropese landen. Het 
waarnemerschap van Polen, Hongarije, Oost-Duitsland  

Tsjecho de JpI 
:
Imoet Ji1T u

:
)
!1  

r - j worden J  
1!  Universele  Verklaring L :L ; .  IL i  - 

De 7flI1.0 
 j 
 

1 herziening 

' haar  

Westeuropese  bondgenoten . J. . . !i ci' J - . toe.  

Door een veranderde economische krachtenverhoucbx)g tussen de 
Verenigde Staten en de Europese bondgenoten, alsmede door een 
verM-Xl--rIXXg In de Oost-Westver~~ dient de NAVO nlet 
uitsluitend Fde civiele ±' gebied 

nent uit het NAVO-verdragimeeIiJiiIM'6E' 
De beleidsawVassiM die D66 binnen de NAVO voorstaat is gericht 
op twee doelen. Enerzijds aam-erkelijk m3er aandacht voor 

financieel en wetenschappelijk gebied; anderzijds dienen de NAVO-

richtiM van Oost-Europa en I lidstaten op deze gebieden hun beleid van toenadering in de 
• het  bijzcnder S  Soviet-Unie op  

elkaar af te stemmen. 

WW Betrekkingen I iren de  Soviet-Unie 

In de Sovjet-Unie en enkele Oosteuropese landen zijn bemoedigende 
ontwikkelingen gaande. De eoaxinische Ivarvormingen met de 
introductie van het marktmechanism en de politieke hervornuxXien 
in de richting van meer  plural-ism  zijn uniek te noemen, cmdat 
lijkt te worden gebroken met verstarrende ideologische dogmals. 
Het Westen staat voor de uiblaging goed op deze cntwikkelizVen te 
reageren. Het is niet alleen levensbelang voor de direct 
• - . . I!-J 'ci .i ' zeker  .V' •t - Westen  • - - P013-tieke en  

Voc)r het i ;ijn hiervan zijn de i I flitkomende  

an  buu-A--~landse 

u F 

we7~enliik belang. Het Westen moet daarcm een politieke, 
eccnomische en militaire opstelliM kiezen die het mcgelijk maakt 

il' 
 dat  

k1 .Inaar !i.j
het hoofd

'
te bieden en 

aan de verlangens !.ÇL 
j!1 !J ' ,uI 

. 
ir I

wapwibe~singsondedwideluxjen zullen daar3-n een belangrijke 

Voor D66 betekent dit een beleid van toenadering tussen Oost en 
West, waarbij de wederzijdse veiligheid is gewaarborgd met een zo 
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D66 is voorstander van het opschonen van de Coocm-lijst van 
strategische goederen wat betreft ruet-defensiegevoelige westerse 
technologie.  

IWWVIC-IDEN- Het Westeuropese -"Meid ten aanzien van  Cost-Europa moet 
HEID IN rekening houden met de aanzienlijke verschillen tussen de 
*JQT-EUROPA onderscheiden landen in Oost-Europa en daaran gedifferentieerd 

riteit  oet worden gelegd  j landen die ernst maken 
met •1 I!!V1L.I.1J1U1eke  !. , 

-  Voor  deze Jlanden  

gelden. Geen 
ikunnen in de af te sluiten bandelsakkoorden gunstiger voorwaarden ll 

handelsakkoord. dient  Jte worden  afgesloten 
 I 

P<*venie zolang dit land 
van in CVSE-verband :' 

voortgaat
'

ook 
!'

spraken, onder andere over de 
mensenrechten. Door een dergelijk gedifferentieerd beleid kumen 

: . 
 als 

;1:
Tsjechoslowakije,  

Het Nederlandse 371-eid ten aanzien van de SovJet-Unie en Oos 
Europa moet gericht zijn op versterkirxg van de samenwerkirg 
cultureel en wetenschappelijk gebied. I 

Het len van Nederlandse bedrijven in joint-ventures moet 
worden bevorderd. De toegang tot Nederland van touristen, 
studenten, wetenschappers en zakenmensen uit de Sovjet-Un3.e en 
andere Oosteuropese landen moet worden vergemakkelijkt door een 
versoppelirg van het visumbeleid. en door verlagaxxg van de 
visumkosten. 

Ook kredietverlenirxg kan worden. aangewend om eocnomische 
hervormingen te ondersteunen en te stimuleren. Het dient daarbij 
te gaan om gerichte, projectgebmdm kredletverlening tegen 

Zaviel bij de kernwapens als bij de conventionele en chemi 
wapens bestaan op dit ogenblik mogelijkheden voor argekende 
reducties. Nederland dient een actief beleid. te voeren om 

KERNWAPENS De kernwapens kumen zeer aanzienlijk worden. verminderd. zonder 
dat de oorlogvoorkomende werkirg afneerrrt en de stabiliteit in 
gevaar wordt gebracht. De Westeuropese landen moeten zich daarcm 
ondubbelzinnig voor een vermindering met 50%-  van de Amerikaanse 
en Sovjet-strategische kernwapens in de START-cnderhandelingen 

D66 is voorstander van spoedige mderhandelingen over de korte-
dracht wapens (Short-Rarxje  Nuclear Forces,  SNF) in Europa, in het 
bijzonder de raketten (zoals aan Westelijke zijde de  Lance  en de 
opvolger .; 
De Sovjet-Unie beschJkt in deze categorie over een zeer groot 
overwicht. Bet ligt derhalve voor de hand dat dit land extra 
inspanningen verricht. 
Deze onderhandelingen dienen parallel aan de conventionele 
wapenbebeersingsbesprekingen in Wenen plaats te vinden, waarbij 
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de resultaten van deze besprekingen in beschoming moeten worden 
genonlen. Vermu-idering van de oonventionele strijdkrachten van het 
Warschau-Pact zullen lagere plafonds voor de SNF-wapens nr)gelijk 

Het bondgenootschappelijk beleid ten aanzien van de keirmapens in 
EuroPa zal zich niet alleen op wederzijdse reducties via 
cnderhandeluxjen moeten richten, maar ook op eenzijdige reducties 
door mIddel van een herstructurering van bet Westelijk arsenaal 
aan SNF-wapens. De nadn* wordt daarbij verschoven van de - 
r1skante - kortste-dracht naar  

 
ens  met een 

 . I JIP ,J.I F L 
wapens langere

•  - gericht moeten1 I I jJ  

Uiteindelijk volledige afschaffing van de ruiclegi artillerie, 
in het licht van de voortgang bij de oonventionele 

brengt met zi-ch nee, dat de vervanging van de  Lance  en de 
uitrustdng van de F-16 vliegtuigen met zgn.  stand-off  wapens niet 

: : ti
Tijdstip 

z' 
 de 

. ::_ : - : •
resultaten van de door D66 gewenste mderhandelinggen over deze 

 

categorie wapens en de besluitvormuig hierover in NAVO-verband. 
Daarbij geldt als uitgarxgspunt dat een derde nuloptie voorshands 
niet gewe~t is vwmqege de A~Ijkheid de verdediging van West-
Europa te effectueren via een mix van canventionele en nucleaire 
waj:nL-,ystemen.  

Een aktief non-proliferatiebeleid is gewenst. versterking van het 
bestaande regime is noodzakelijk. met nieuwe nucleaire 
leverariciers, die geen partij zijn bij het non-proliferatie-
verdrag, moet in gestructureerd verband worden gekomen tot 
afsPraken over een verantwoord uitvoerbeleid met betrekking tot 
nucleair materiaal. 
Door zi. - -z• - ingen moet een volledig verbod op keriVroeven tot  

stand worden gebracht. 

NELE erop gericht zijn zo snel mogelijk een eerste overeenkcmst te 
MEWAPENIWG sluiten op basis van die elementen, waar de Oostelijke en 

Westelijke voorstel-len in de onderhandelingen elkaar overlappen. 
Daarmee worden in een aantal belangrijke wapencategorien de 
onevenwichtigheden weggenomen en gereduceerd tot een niveau dat 
circa 1G%- onder het huidige NAVO-niveau ligt. Na deze eerste 
stap, die reeds op korte termijn tot grootscheepse reducties kan 
leiden, (besparuxjen voor de NAVO van circa 3G%-  van de huidige 
defensie-uitgaven) moet vervolgens onderhandeld worden over 
verdergaande reducties en een uithreiding naar ook andere 

Met het oog op een evenwichtiger lastenverdeling binnen de NAVO 
zouden de reducties aan Westelijke zijde vooral de Verenigde 
Staten ten goede moeten kcmen. 

De Europese bondgenoten zouden bovendien bereid moeten zijn het 
leeuwendeel van de kosten, verbonden aan verificatie, voor hun 
rekening tenemen. De ontwikkeling van een Europees 
satellietwaarnemingsverffogen kan hier onderdeel van uitmaken. 
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E T' r i gebracht.  
verificatiebepalingen verdienen daa-rbij bijzcndere aandacht. 
Zolang het rx:)g niet is gelukt  an  chemische wapens volledig uit te 
bannen, dient in nationaal en internaticnaal. verband een zeer 
stringent beleid met betrekkchng tot de u.3-tvoer van voor chemische 
wapens relevante chemische stoffen en -apparatuur te worden 
gevolgd.  

BIOLOGISCHE Nederland moet zich ervoor inzetten dat 
WAPENS Wapensverdrag van 1972 - 

Biologische 
 wordt 

Li - - - S- 

aangevuld

ontwikkelende 

- goede  
I  

biologische- 
wapenscapaciteit 

 

bruikbare

reden tot zorg en noakaakt tot afspraken met andere 1&-.dm  aver  
strikte oontrole op de uitvaer van voor biologische wapens 

biologischeS -. en apparatuur.  

5.2.4 Defensie 

De specifieke veiligheidsbelangen van West-Europa eisen Meer 
verantwoordelijW-ke-id van de Europese NAVO-parb-iers voor hun elgen 
defensie en nauwe cnderlinge samenwerking over 
veiligheidskwesties en wapenbeheersing. 

1 van 
•',• kiest  - uitga  • .ai •ss ..- . .- kabinetsperiode   •4ss 

ste'L. Li •ii • Nederlandse.  defensiebudget. Het 
lijkt nxxjelijk .. - i. - I. . .1_J f• lopende onderhandelingen 

?' 

afzienbare 
termijn 

 

Daartegenover staat dat het . .L vanlJEuropese  

velligheidssamenwerking in samenhang met het nemen van een 
grotere verantwoordelijkheid van de Europese landen voor de 
verdediging van West-Europa in het begin tot extra kosten zal 
kunnen leiden. Daarcm lijkt een reele bevriezing van de uitgaven 
voorshands het beste uitgangspunt. Vanwege de vele kansen en 
aizekerheden dient dit uitgangspunt met de nodige flexibiliteit 
te, worden gehanteerd.  

planning
PRIORI- D66 legt op dit moment de priorite-it bij de NAVO-verdediging in 
TEITEN de Bondsrepubliek. In de dient 

. 

uiting  te,  kcmen. 
Mocht blijken dat wapal)e1 ersingsakkoorden daartoe aanleiding  

geven, dan kan deze pricriteit gewijzigd worden. LI I Ii  
Het is noodzakelijk dat op ocnventicneel gebied tussen 

 - 

worden bere:Lkt. Dit kan op twee manieren. Enerzijds door 

NAV

of 

O 
militair vermogen van het Warschau Pact 

n groot offensief te doen Ç IL  
via 

. J. - I%j Ifl,J.LJ zullen  

vliegtuigengemechaniseerde, wapensystemen en 
laagste niveau van Warschau Pact en NAVO 

tot beneden het 

Deze •JJ1P._ 
• heeft  • ,• 

moeten 
 mderzijds  

NAVO zelf voorzieningen treffen voor een voldoende defensief 
vermogen, door middel van goede pantserbestrijding en verhoging 
van de reactie&-ielheid. Er moet worden gestreefd. naar 
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verdergaande, internaticnale samenwerking door taakverdeling, 
materieelaanschaf en operatiorlele samenwerking- 

INDUSTRIELE Uitgangspunt voc)r het hwxll7oven van industriele capaclteit in de 
CAPACITEIT militaire sfeer dient de operaticnele defensiebehoefte op 

afzienbare termijn te zijn. 

1,CRIJGS- De krijgsmacht dient een in de maatscbappij geintegreerde 
MACHT organisatie te blijven, bestaande uit een beroepskader en 

D66 hecht er zeer , dat leden van nuxxierhea-dsgroeperingen,  die 

voor vervulling van de dienstplicht in aamerk-uV kcmen, niet in 
hun culturele en godsdienstige activiteiten worden belemwzd. 
De s0clale positie en rechtspositie van Nederlandse militairen,  
the  deel ultmaken van krijgsmachtonderdelen in Europees: 
samenwerkingsverband, I  II   L  pjcnaarxgetast te blijven.  

Orgam-saties van dienstplichtigen rpoeten gelijkwaard3-g aan de, 
organisaties van het beroepspersoneel worden behandeld in het 
overleg met de overheid. als werkgever. 
De rechtspositie van zowel beroepsmilitairen als dienstplichtige 
militairen dient zoveel mogelijk te worden gelijkgesteld aan die 
van rijksarrbtenaren. 

VROUWEN Integratie van vrouwen in de krijgsmacht verelst een 
IN DE evenwichtige vertegenwoordiging in rangen en functiegebieden. Om 
KRIJGSMACHT dit te bevorderen moeten horizontale irotram-ng en herintreding 

mogelijk I. 

MILIEU De taakuitvoering door de krijgsmacht dient te worden getoetst 
aan milieunormen. Deze kwestie vereist ook aandacht in NAVO-
verb,  

5.3 ONWIKELIrSNV1ENWERKI 

SOLIDARITEIT Ontwikkel-ingssamemqerking is een zaak van solidariteit. Het is 
een noodzaak. 
Tussen geandustrialiseerde landen en mtwikkeluigslarxlen bestaan 
onaanvaardbaar grote verschillen in welvaart. Ontwikkelingslanden 
cnderling kennen ook grote verschillon in eomcmische 
cntwikkelmg en welvaart, en in kansen cm  an  de eigen behoeften 
J- voorzien.J 

P ösi.s 
cntwi,_ 

• ir'- landen 
 jjT;r

cntwikkelingslanden zullen in samenhang en samenwerking moeten 
kcmen tot een benadering die wereldwijd de duurzame ontwikkeling 
stimuleert. Daarbij is materiele en finar=ele steun van de 

Industrielanden moeten daarnaast de beschenniM van hun warkten 
Legen invoer uit antwikkelingslanden bedindigen. 

- 

,I!1:s  RYA 



budget terLxg te dringen. De kwaliteit en de doelmatigheid van de 
hulp moet doorlopend aandacht krijgen: daarbij kan niet worden 
ontkaren aan een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van 
het arrbtelijk apparaat van de minister. D66 vindt dat door de 
integratie binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
cntwikkelingssanawerking cnvoldoerxle eigen deskundigheid kan 
opbouwen. Aanpassirxg van de integratieregels moet hier u3-tkcmst 

BILAUnALE De Nederlandse bilaterale cntw3~1rgshulp moeten worden gerchs  
HULP op een beperkt aantal cntwikkelingslanden, in het bijzcnder die 

waar de nood het hoogst is. Daarbij blijven Afrika en Midden 
Amerika prioriteit haxlen.  

MULTI- .- vooraanstaande rol blijven  
TATERALE multilaterale hulpverlening.  zo steunt INederland  

HULP cntwikkelings1w-dean, dle bUlten het Nederlandse bilaterale 
hulpprogramma vallen. De Nederlandse bilaterale programma's 
moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de programma's van de 
Internationale organisaties en bij die van andere dcnorlanden. 

ontwikkelingslanden, 

P,,,'I--,,rICULIERE Nauwe betrokkenheid van het bedrijfsleven en van particuliere 
ORGANISATIES Organisaties bij de cntwikkeliMssawnwerking wijst D66 niet af, 

op voorwaarde dat het de kwaliteit en doelmatigheid van de hulp 
ten goede kcmt, en niet in strijd is met de belangen van 
cntwikkelingslanden. Activiteiten van Nederlandse bedri-jven in 

I  
1gderag 

ji'r"

medefirk-mmeringsorganisaties kan worden overwogen, waar blijkt 

DEMDCRATIE D66 hecht grote waarde aan continulteit in de sarnenwvxking. Het 
EN democratisch gehalte van een samenleving en de verbetering van de 

PJDCHTEN i
ME~SEN- mensenrechtensituatie moeten echter toetssteen zijn voor 

J.!L1J$,ILjJ i aangegane cntwikkelingssanmwed ....  die 
ge vallen UII!f oordeel negatief 

; vinden. 

• !& • 

: .
voortgezet 

 

dient 
.• • rapportage   • ILJ 

.flhJI, econcmische aanpassingsprogramma's af, die sociale, dan 

instellingen dienen 

 
wel politieke cntwrichti-M tot gevolg hebben. Er moet een actief 
schuldenbeleid worden gevoerd; per land moeten passende en 
realistische  schuldaflossingsprogrammals worden cntworpen. 
Overheden, particuliere banken en internaticnale firk-u=ele 

I(II
te leveren.In deze 

plann_I '[I 'ian Rsfli{t.b.v. natuurbescherming. helk hun èiiSiiI 
Parallel aan deze progranna's moeten crediteuren de 
ontwikkelingslanden  an  staat stellen hun econcrnische structuur te 

MILIEU Ben deel van het Nederlandse budget moet worden aangewend voor de 
ondersteuning en versterking van milieu-expertise in 
cntwikkelingslanden. In dit verband wordt gepleit voor het 
instellen van een Internationale Ccmmissie voor de milieu-
effectrapportage (MER). De uitvoer van chmdsch afval en van 
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ander afval naar cntwikkelingslanden wordt  

budget meer ruimte moeten worden gemaakt voor  
herbebossingsprojecten.  

TROPISCH De besclke~~ van het tropisch regenviciud verelst dringend 
REGENWOM Internationale actie. Nederland steunt initiatieven  the  hierop 

gericht zijn en treft waar mogelijk concrete maatregelen die het 
trOPisch regexwx)ud doeltreffend beschezmen. Daaronder valt een 
cntmoedigingsbeleid voor het gebru3-k van trWisch hardhout, en 
een heffing op dit hout waarvan de opbrengst onder meer wordt 
aangaqend voor herbebossing- 

VROUWEN In de kamnde jaren moet ernst gamakt worden met het bevorderen  
van de actieve participatie en medezeggenschap van vrouwen, zowel 
in de huIPProjecten als in het beleid in algemene zin. 

BEVOLKINGS- Bet in gang gezette 
J  Ontwikkelingsgelden worden  ingezet om op vrijwillige basis 

bevolkingsgroei  - beperken  moet worden versterkt.   

SLRINAME D66 is van mening dat het 
Nederland 

vo ortbestaan 
- en Suriname tot  jvend onevenwichtige - 

Surinaamse zijde zal worden gepleit voor cpenbreken van het 
verdrag, zal D66 hiertegen geen bezwaar maken. uiteraard blijven 
de resterende gelden in dat geval langs een nader te bepalen weg 
aan Suriname toekomen- Zolang de bilaterale swenwerku-ig in stand 
blijft worden financidle middelen gegeven op basis van een 
degelijk eocrcmische cntwikkelingsplan voor Suriname. 

verstoorde relatie tussen beide landen kan leiden. Indien van 

I 
I 

I 
I. 
I 
I: 
I. 
I 
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FINANCIELE VERANTWOORDING D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA 1989 - 1993 

De opstelling van deze financiële verantwoording is 
gebaseerd op de uitgangspunten zoals neergelegd in 
werkdocument nr. 27 van het Centraal Planbureau *) over de 
beleidsruimte voor 1990-1994: 
- 2,5% reële groei 
- 2% inflatie 
- 2% stijging van de contractlonen 
- 1,5% incidentele loonstijging 
- 1% toename van de werkgelegenheid 
- vermindering financieringstekort van het Rijk met 2% 
netto nationaal inkomen in 4 jaar 

- rentevoet van 6,25% (inmiddels herzien in 7%) 

Op basis van de aanpassing van de berekeningen in dit 
werkdocument naar aanleiding van de besluitvorming over de 
kaderbrief (waarin het Nationaal Milieubeleidspian nog niet 
verwerkt is) resulteert de volgende beleidsruimte voor 1990-
1994: 

Groei nationaal inkomen 1990-1994 f 84,4 miljard 
Ruimte bij gelijkblijvend aandeel 
collectieve sector 47,5 miljard 
Beslag op de ruimte bij handhaving 
huidig beleid 18,4 miljard 

------------- 

Beleidsruimte 1990-1994 f 29,1 miljard 

*) Collectieve uitgaven, tekortreductie en lastenverlichting 
1990-1994: een indicatie voor de beleidsruimte. 
CPB maart 1989 
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D66 WIL DEZE BELEIDSRUIMTE ALS VOLGT INVULLEN: 

- terugdringing financieringstekort van 
het Rijk met 2% netto nationaal inkomen 

- beslag op de ruimte door reductie 
financieringstekort sociale fondsen 

- stijging salarissen ambtenaren en 
trendvolgers met 2% 

- stijging uitkeringen met 2% 
- beleidsintensiveringen 
- onvoorzien. resp. ruimte voor compenserende 
lastenverlichting i.v .m.  milieuheffingen 

Totaal 

Ombuigingstaakstelling 

Beleidsruimte 

f 10,5 miljard 

1,6 miljard 

7 miljard 
5,0 miljard 
7,6 miljard 

1,0 miljard 

32,7 miljard 

3,6 miljard 
------------- 
29,1 miljard 

SPECIFICATIE VAN BELEIDSINTENSIVERINGEN 

Milieubeleid: 

- isolatie bestaande woningen 400 miljoen 
- verscherping isolatienormen nieuwbouw 200 miljoen 
- onderzoek energiezuinig gebruik 1 100 miljoen 
- energiemaatregelen diensten/overheids- 
gebouwen 400 miljoen 

- warmtekrachtkoppeling 215 miljoen 
- toepassing duurzame energie 70 miljoen 

subtotaal energiebesparing 1385 miljoen 

verkeer en vervoer, in het bijzonder 
openbaar vervoer i000 miljoen 

- sanering (water)bodems 850 miljoen 
- sanering rioleringen 400 miljoen 
- afval (hergebruik, preventie, stortpl.) 700 miljoen 
- landbouw (mest, NH3) 1350 miljoen 
- natuurbescherming 300 miljoen 
- CO2-fonds 200 miljoen 
- handhaving en voorlichting 140 miljoen 
- lagere overheden 140 miljoen 
- overige kosten bedrijven/burgers 2000 miljoen 
- afschaffen overdrachtsbelasting 950 miljoen 

totaal 9415 miljoen 
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te financieren door: 

- bedrijven en burgers 5000 miljoen 
- algemene en specifieke milieuheffingen 2085 miljoen 
- herschikking (begrotingen Landbouw, 
Econ.Zaken en Financiën) 310 miljoen 

- algemene middelen (beleidsintensivering) 2020 miljoen 

Onderwijs 

- 4-jarigenmaatregel basisonderwijs 220 miljoen 
- speciaal onderwijs 50 miljoen 
- kleine scholen 50 miljoen 
- Middelbaar Beroepsonderwijs 35 miljoen 
- versterking LBO/MAVO 100 miljoen 
- extra investering vanwege toenemend aantal 
onderwijsgenietenden (zie kaderbrief) 750 miljoen 

- her- en bijscholing onderwijsgevenden 100 miljoen 
- hoger onderwijs 100 miljoen 

totaal 1405 miljoen 

Werkgelegenheidsbeleid 

- loonkostenreductie (10% verlaging werk- 
geverspremies op minimumloonniveau) 365 miljoen 

- vergroting inzet personeel, o.a. op 
arbeidsbureaus 50 miljoen 

- scholing 75 miljoen 
- werkvervangende activiteiten 60 miljoen 

totaal 550 miljoen 

Arbeidsvoorwaarden ambtenaren en trendvolgers 

- gedeeltelijk inlopen van de achterstand op 
basis van de pakketvergelijking 1600 miljoen 

Gezondheidszorg 

- bejaardenzorg 
- vergrijzing 
- zwakzinnigenzorg en gezinsvervangende 
tehuizen 

- verslavingszorg 
- langdurige zorg (verpleegzorg, thuiszorg) 

totaal 

Volkshuisvesting 

(her)invoering aftrek onderhoud eigen woning 

250 miljoen 
140 miljoen 

300 miljoen 
40 miljoen 
200 miljoen 

------------- 
930 miljoen 
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Emancipatie 

Extra kinderopvang 315 miljoen 

Ontwikkelingssamenwerking 

Ongedaan maken vervuiling ontwikkelings- 
budget met Oneigenlijke posten 300 miljoen 

Criminaliteitsbestrijding en rechtshandhaving 

- Politie en Justitie 350 miljoen 

Cultuur 

- Conservering cultuurbezit 50 miljoen 
- Dans, Opera 25 miljoen 

75 miljoen 

Vereenvoudiging loon- en inkomstenbelasting 

- verruiming aftrekbaarheid bezoek aan 
congressen en seminars 35 miljoen 

- ongedaan maken onwerkbare bepalingen t.a .v. 
kantinevoorzieningen 60 miljoen 

- verrruiming aftrekbaarheid voor aanschaf 
tekstverwerkers 5 miljoen 

100 miljoen 

Totaal beleidsintensiveringen, gefinancieerd 
ten koste van de algemene middelen 7645 miljoen 

SPECIFICATIE VAN DE OMBUIGINGSTAAKSTELLING 

Milieubeleid 

- afschaffing reiskostenforfait 650 miljoen 

Onderwijs 

- afslanking departement van O&W 50 miljoen 

Werkgelegenheidsbeleid 

- inverdieneffecten voorgestelde loonkosten- 
reductie 240 miljoen 
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Arbeidsvoorwaarden ambtenaren en trendvolgers 

- beperking VUT tot selectieve regeling met 
behoud van verkregen rechten voor o.a. 
reorganisaties en afslanking 1200 miljoen 

Gezondheidszorg 

- terugbrengen verrichtingen, besparing op 
vestigingsregelingen 250 miljoen 

Volkshuisvesting 

- verhoging huurwaardeforfait in samenhang met 
herinvoering aftrek onderhoud eigen woning p.m.  

Dfcni 

- beperking groei defensiebudget tot 0% 
reële groei 500 miljoen 

Sociale zekerheid 

- afschaffing progressie kinderbijslag vanaf 
4e kind 200 miljoen 

Privatisering 

- verkoop staatsaandelen 250 miljoen 
- verkoop domeingronden 150 miljoen 
- verkoop woningwetwoningen 100 miljoen 

------------- 
totaal 500 miljoen 

Totaal ombuigingstaakstelling 3590 miljoen 

INKOMENSONTWIKKELING 

Over de koopkrachtheffingen van het D66 verkiezings- 
programma kan op dit moment slechts gezegd worden, dat op 
grond van de door het Centraal Planbureau gehanteerde 
uitgangspunten voor de minima een koopkrachtverbetering van 
0,5 % verwacht mag worden en voor de modale inkomens een 
koopkracht verbetering van 1% per jaar. In deze berekening 
is nog geen rekening gehouden met de in deze financiële 
verantwoording voorgestelde beleidsintensiveringen en 
ombuigingen. 
Aan het Centraal Planbureau zal worden gevraagd de effecten 
van het D66 verkiezingsprogramma voor de economische groei, 
werkgelegenheid en koopkracht door te rekenen op basis van 
het begin augustus te publiceren middellange termijn model 
voor de periode 1990-1994. Zo nodig zullen aan de hand van 
deze doorberekening aanpassingen worden aangebracht. 
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ONZEKERHEIDSVARIANT, UITGAANDE VAN 2% REELE GROEI 

In het eerder genoemde werkdocument 27 van het Centraal 
Planbureau wordt gewezen op de mogelijkheid, dat de 
veronderstelde reële groei van 2,5% zich niet zal voordoen. 
Als onzekerheidsvariant wordt daarom uitgegaan van een 
reële groei van 2%. D66 houdt evenals het Planbureau als 
centrale variant de 2,5% groei aan, zoals die hierboven is 
uitgewerkt. Als de reële groei in de periode 1990-94 
evenwel beperkt zou blijven tot 2%, dan zal de beschikbare 
beleidsruimte uiteraard kleiner worden. Om een indicatie te 
geven van de prioriteiten die D66 dan stelt geven wij de 
volgende uitwerking van de situatie waarin de reële groei 
beperkt blijft tot 2%, onder handhaving van de overige 
veronderstellingen zoals eerder gehanteerd: 

Groei nationaal inkomen 90-94 f 74,5 miljard 
Ruimte bij gelijkblijvend aandeel 
collectieve sector 41,7 miljard 
Beslag op de ruimte bij handhaving 
huidig beleid 18,4 miljard 

------------- 

Beleidsruimte 1990-1994 f 23,3 miljard 

Het verschil met de beleidsruimte bij 2,5% reële groei 
bedraagt f 29,1 miljard - f 23,3 miljard = f 5,8 miljard. 
In dat geval stelt D66 de volgende veranderingen voor in de 
(bij 2,5% reële groei) gekozen prioriteiten: 
- vervallen post onvoorzien, resp ruimte 
voor belastingverlaging f 1 miljard 

- niet afschaffen overdrachtsbelasting 1 miljard 
- minder beleidsintensivering 1,9 miljard 
- extra ombuigingen 1,9 miljard 

------------- 
Totaal f 5,8 miljard 
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Bij de nadere invulling van de verminderde beleidsruimte in deze 
onzekerheidsvariant gelden voor D66 in elk geval de volgende 
uitgangspunten: 

- géén aantasting van de voorstellen van het milieubeleid 
- géén aantasting van de voorstellen voor de zwakzinnigenzorg 
- de prioriteit voor het onderwijsbeleid wordt in belangrijke 
mate in stand gehouden. 

Als voorlopige invulling van de vermindering van de beleidsruimte 
stelt D66 de volgende opstelling voor: 

SPECIFICATIE VERMINDERING BELEIDSINTENSIVERING 
BIJ 2% REELE GROEI: 

- onderwijs f 450 miljoen 
- werkgelegenheidsbeleid 185 miljoen 
- arbeidsvoorwaarden ambtenaren en 
trendvolgers 400 miljoen 

- emancipatie 175 miljoen 
- criminaliteitsbestrijding 150 miljoen 
- vereenvoudiging loon- en inkomstenbelasting 100 miljoen 
- gezondheidszorg 400 miljoen 
- cultuur 50 miljoen 

Totaal £1910 miljoen 

SPECIFICATIE EXTRA OMBUIGINGEN BIJ 2% REELE GROEI: 

- efficiencymaatregelen Defensie £ 250 miljoen 
- onderwijs 150 miljoen 
- fiscale reparatiemaatregelen 500 miljoen 
- verhoging woonlasten (huurbelasting, 

minder objectsubsidies, verhoging 
huurwaardeforfait) £1000 miljoen 

Totaal £1900 miljoen 
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CONCEPT - VERKIEZINGSPROGRAMMA 
1989 

TREFWOORDENREGISTER 

onderwerp  

1990-generatie 25 bergboerenregeiing 22 
beroepskostenaftrek 30, 31 

aandelen 31 beroepsonderwijs, lager en middelbaar 36 
aanschaffingsbeleid 7 bestrijdingsmiddelen 8, 10, 21 
aardgas 13 bestuur en justitie 48 
accijns 12, 31 bestuurseffectenrapportage 53 
achterstandsituaties bestuursorganen, zelfstandige 50 
- onderwijs 35 lbevallingsverlof 25 
- sociaal-culturele programma's 45 beveiligingsdiensten 58 
actierecht 55 bevolkingsgroei 69 
adviesstructuur midden- en kleinbedrijf 22 bewonerszelfbestuur 16 
Afrika 9, 68 bibliotheek 38 
af roepcontracten 25 binnenlands bestuur 51 
aftrekposten 16 binnenmilieu 17 
afval 8, 10 binnenvaart 19 
afzetsubsidies 21 biologische wapens 66 
agglomeraties 15, 52 biomassa-energie 14 
aidspatiënten 42 bodemsanering 10, 19 
akkerbouw 21 bos 
alcohol 41 bouwafval 17 
alleenstaanden bouwkosten 16 
- belastingen 31 bouwvoorschriften 16 
- gezondheidszorg 41 braakpremies 21 
- inkomensbeleid 46 brandstof 10 
- pensioenen 28 brandstofcellen 14 
alleenverdieners 26, 30 broeikasfonds 6 
allochtonen 24, 45 BTW 
alternatieve gezondheidszorg 42 - algemeen 5 
ambtelijke dienst  (civil  service) 8, 51 - cultuur 32 
ambtenaren - dienstverlening 22, 31 
- ambtelijke dienst 8, 51 
- inkomensbeleid, gelijke behandeling 27 

- fiscale harmonisatie 31 
- uitwisseling 8 

- woningbouw/-verbetering 16 
- verschoningsrecht 51 buitenland 59 
ammoniak 6 bulk-delfstoffen 10 
Amsterdam 12 BIJPO-verdrag 29 
Antarctica 11 burgemeester, gekozen 53 
Antillen 58 bijstand 24, 29, 30 
AOW 28 bijverdiensten 30 
arbeid (s) 
- bemiddeling 25 CAO 6 
- markt, werking 24 cadmium 10 
- ongeschiktheid 27, 28 carpooling 12 
archieven 38 centrale verwarming 13 
artotheek 38 CFK's 6 
Aruba 58 chemische wapens 66 
asbest 10  civil  service 8 
asielzoekers 55 clintenraden 45 

CO2 6 

40 commissarissen, benoeming raad van 32 
auteursrecht 

51,  Commissaris van de Koningin 53 
automatisering 

8, 11 communicatietechnieken 18 
automobiliteit 

12, 15 concurrentie 41 
autoverkeer 

12 congresbezoek, aftrek kosten 31 
autowegen 

41, 42 consument 11, 43 
AWBZ consumptiepatroon, wijziging 7 

convenanten 7 
basis 

26 conventionele bewapening 65 
- aftrek 

30, 38 criminaliteitsbeheersing 56 
- beurs 

29 cultuur 38, 32 
- inkomen 
- onderwijs 35 

41 dag- en nieuwsbladen 40 
- verzekering decentralisatie 35, 50, 51 
bedrijf(s) 

18, 19 deeltijdarbeid 23 
- lokaties/-terreinen 

23 defensie 66 
- tijdverlenging 

30 Dekker, commissie (gezôndheidszorg) 41 
- vereniging 

21 democratisering 
beheersovereenkomsten landbouw 

- bedrijven 32  
bejaarden 

16 - onderwijs 35 
- huisvesting 

41, 42, 44 - pensioenfondsen 28 
- zorg 

- uitkeringsgerechtigden 30 belasting 
26 - zorginstellingen 45 

- aftrek 
32 Derde Wereld 

- fraude 
- huur- 16 - en economie 67 

- loon- en inkomsten- 30 - en milieu 
deregulering 

6, 11 
22 

- partner-faciliteiten 26 
46 dienstplicht 46 

- en sport 
- vereenvoudiging 30 dienstverlening, publieke 18 

- verlaging 31 dienstweigeraars (Zuid-Afrika) 61 
dieren 46 



dierproeven 
diesel 
discriminatie 
- aidspatienten en seropositieven 
- positieve (minderheden, arbeid) 
- Zuid-Afrika 
distributie 
- land 
- woning- 
districtenstelsel 
Dollard 

doorstroming (volkshuisvesting) 
dorpsvernieuwing 
draagkracht, premie naar ,  
drinkwater 
drugs 
duurzame 
- bedrijfssystemen/-voering (landbouw) 
- ontwikkeling 
- ontwikkeling en sociaal contract 

ecologische hoofdstructuur 
economische 
- aangelegenheden 
- groei 
- zelfstandigheid 
educatief verslag 
eindtermen 
eigen 
- bijdragen gemeenten (bijstand) 
- risico 
electriciteitsiiuport 
electronische tolheffing 
emancipatie 
- arbeidsmarkt, werkgelegenheid 
- hoger onderwijs 
- pensioen / 
emissiebeperking 
energie 
- algemeen 
- BTW 
- besparing 
- groene 
- keur 
- opwekking 
- rendement 
- verbruik 
- voorlichting 
EPS 

Europa 
- algemeen 
- ambtenarenuitwisseling 
- arbeidsmarkt 
- basisinkomen 
- belastingen 
- broeikasfonds 
- criminaliteit 
- cultuur 
- economie 
- energie 
- energiekeur 
- energiemarkt 
- fiscale harmonisatie 
- fraudebestrijding 
- harmonisatie wetgeving 
- industriepolitiek 
- landbouw 
- luchtvaart 
- media 
- milieukeur 

- milieustrategie 
- milieutechnologie 
- milieuvoorschriften 
- ontwikkelingslanden 
- oost-West-milieu-instituut 
- politie 
- produktenbeleid, milieuvriendelijk 
- produktenovereenkOmsten 
- radio-actief afval 
- ruimtelijke ordening 
- sociale zekerheid 
- spoorwegen 
- technologie 
- wereldhandelsstelsel 
- wetgeving 
- woningbouw 

euthanasie 
examenraad 
export milieutechnologie 
exportsubsidies 

47 F-16 
12 familierecht 

fiets 
22 financi8le verantwoording 
46 fiscale aangelegenheden 
61 - algemeen 

- harmonisatie 
18 flexibilisering arbeidstijd 
16 fosfaat 
48 fraudebestrijding 
9 fundamenteel Onderzoek 

garantiesysteem (landbouw) 
gasboringen 
GATT 
geestelijke verzorging 
gehandicapten 
gehuwde vrouwen 
geïntegreerde landbouw 
geluid 
gelijke behandeling 
gemeente (lijk) (e) 
- decentralisatie 
- - fonds 
- gemeenschappelijke regelingen 
- structuurplan 
- woningbedrijf 
genetica 
gepensioneerden (vertegenw 
gewassen (landbouw) 
geweldsdelicten 
gezinsverdunning 
gezinsvervangende tehuizen 
gezinszorg 
gezondheidszorg 
- algemeen 
- inkomens 
- jaarverslag 

goederenvervoer 
graanprijs 
grind 
goene energie 
grondstoffenrendement 
grondwater 
grondwet 
Groningen 
gymnasium 

hardhout 
havens 
HAVO 
HBO 
Hemwegcentrale 
hergebruik 
herindeling, gemeentelijke 
HIV-test 
hoger Onderwijs 
hoge snelheidslijnen 
homosexuele relaties 
hoogwaardig vervoer 
horeca 
hout 
huisarts 
huur 
- belasting 
- harmonisatie 
- subsidie 
- waardeforfait 
- woningen 
huwelijk 

IMF 
individualisering 
individuele huursubsidie 
industriebeleid 
industriepolitiek 
informatie 
- opslag en verwerking 
- recht op 
- technologie 
infrastructuur voor  Ned.  economie 
inkomensbeleid 
inkomstenbelasting 
inleiding 
innovatie 
inspectie 
- gezondheidszorg 
- Onderwijs 
instemmingsrecht 
intensieve veehouderij 
intergemeentelijke samenwerking 
internationale duurzame ontwikkeling 
internationalisering 
Israelisch-Palestijnse kwestie 
isolatie-subsidie  

65 
56 
13 
70 

30 
31 
23 

8, 21 
32, 56 
36, 37 

21 
9 

18, 21, 63 
43 

16, 25, 45 
23, 28 

7 
6, 10 

27, 29 

51 
39 
52 
15 
16 
44 
28 
22 
56 
16 
42 

31, 41, 4 

40 
27 
41 

13 
21 
10 
22 
20 
10 
49 
12 
36 

69 
18, 19 

36 
36 
14 
8 
52 
42 
36 
19 
56 
12 
32 
22 
42 

17 
16 
16 
16 
16 
56 

63 
1,24,28,29 

16 
20 
10 

48 
43, 44 

30 
18 

25, 26, 30 
30 
1 
20 

42 
34 
45 

7, 47 
52 
10 
1 
60 
13 

17 
19 
42 
10 

41, 56 

7, 21 
4, 18, 24 

23 

5, 22 

18 
4 

34 
34 

30 
42 
14 
12 

24, 25 
37 
28 
20 

13, 20 
32 

10, 13, 16 
22 
7 

8, 13 
20 
8 
13 
60 

60 
8 
23 
29 
31 
6 
57 
38 
18 
14 
7 
14 
31 
32 
15 
10 
21 
19 
39 
7 

10 
11 

6, 9 
21 
11 
57 
10 
21 
14 
15 

28, 29 
19 
20 

18, 21 
15 
16 

43 
34 
11 
21  
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24 

30 
30 
30 
30 

40 
48 
19 
18 
31 
32 
14 
14 
64 
48 

26,  27 
25, 27,  44 

43 
36 
36 
6 
16 
65 
65 
26 
22 
67 
38 
10 
38 
16 
10 

65 

7, 20 
21 
22 
22 
7 
22 
21 

15, 22 
9, 22 

18 
26 
38 
43 
36 
21 
40 
30 
23 
12 
19 
61 
36 

41, 44 

49 
9 
36 
12 

32 
35 
39 
43 
43 
11 
21 
61 
1 

6, 8, 21 
12 
68 
22 
60 

6 
4 
8 
6 
6 

9, 56 
21 
11 
10 
11 
6 

Japan 
jeugdhulpverlening 

jongeren 
- inkomstenbelasting 
- scholing 
- sociale zekerheid 
- zelfstandig bestaan 

kabelaansluiting 
kabinetsformateur 
Kanaaltunnel 
kanalen 
kantinevoorzieningen 
kappers 
kernafval 
kernenergie 
kernwapens 
kiesstelsel 
kinderbijslag 
kinderopvang 
klachtenrecht 
kleine kernen 
kleine scholen 
kooldioxyde 
koopwoningen 
koppeling uitkeringen en minimumloon 
korte drachtswapens 
kostwinnersvoordelen 
kredietverlening landbouw 
krijgsmacht 
kunst, raad voor de 
kunstmest 
kunstzinnige vorming 
kwaliteitseisen 
kwik  

Lance  
landbouw 
- algemeen 
- garantiesysteem 
- gewassen 
- kredieten 
- onderwijs en onderzoek 
- -schap 
- subsidies 
landelijke gebieden 
landinrichting 
leefmilieu 
leefvorm 
leenrecht 
levensbeschouwing 
leerlingenstelsel 
- voorlichting 
lokale omroep 
loonbelasting 
loonkosten,/-matiging 
LPG 
luchtvaart 
luchtvaartovereenkomst (Zuid-Afrika) 
lyceum 

maatschappelijke dienstverlening 

macht 
Markermeer 
MAVO 
maximum snelheid 
medezeggenschap 
- bedrijven 
- onderwijs 
media 
medische experimenten 
medisch-ethisch handelen 
meetnetten (milieu) 
meikquotering 
mensenrechten 
mentaliteit 
mest 
metro 
Midden-Amerika 
midden- en kleinbedrijf 
Midden-Oosten 
milieu 
- accountant 
- algemeen 
- ambtenaren 
- boekhouding 
- en cao's 
- criminaliteit 
- criterianota 
- exportindustrie 
- heffingen 
- Instituut (Oost-West) 
- jaarverslag  

- keur 
- en krijgsmacht 
- kunde 
- netwerk 
- normen 
- en ontwikkelingslanden 
- taakstelling 
- volgplicht 
- en technologie 
- wetten 
- zorgsystemen 
minderheden 
- algemeen 
- arbeidsmarkt 
- onderwijs 

- welzijn 
mineralenbalans 
mineralenverdrag 
ministerpresident 
- verkiezing 
- en milieu 
mobiliteit 
monopoliepositie 
monumenten 
musea 

nabestaandenpenSioen 
natuur en landschap 

NAVO 
Nederlanderschap, verlies van 
netto-netto-koppeling 
NOC 
non-proliferatiebeleid 
Noordzee 
NOS  
NSF  
nucleaire artillerie 

objectsubsidies 
olieboringen 
omroep 
omroepblad 
omschakelingssubsidies 
onderhoud in en rond de woning 
ondernemingsraden 
onderwijs 
- en arbeidsmarkt 
- en arbeidsvoorwaarden 
- basis- voortgezet-, speciaal- en openbaar 
- en bedrijfsleven 
- en economische infrastructuur 
- gevenden 
- investeringsbeleid 
- kwaliteit 
- landbouw- 
- milieu- 
- Vrijheid 
onderzoek en ontwikkeling, subsidies 
onderzoek, wetenschappelijk 
ontwapening 
ontwikkelings (landen) 
- en duurzame ontwikkeling 
- samenwerking! -hulp 
- samenwerking en milieu 
ontspanning Oost-West 
Oort, commissie 
Oost-Europa 
- broeikasfonds 
- economische samenwerking 
- mensenrechten 
- milieu-instituut 
- politiek 
openbaar 
- ministerie 
- onderwijs 
- vervoer 
openbaarheid 
opleiding en scholing 
opslagsubsidies 
ouderdomspensioen 
oudere vrouwen 
ouderen 
ouderschapsverlof 
overdrachtsbelasting 
overheid 
- in het economisch proces 
- investeringen 
- personeel 

- rol 
- steun  

7 
67 
7 
8 
5 
68 
5 
20 

11, 20 
9 

6, 21 

45 
24 

24, 25, 34, 
36, 37 

44 
7 
11 

48 
8 

11, 15 
42 

38, 52 
39 

28 
9 

62 
61 
29 
46 
65 
6 
40 
46 
65 

16 
9 
39 
40 
20 
32 
32 

33 
27 
35 
37 
18 
34 
33 
33 
7 
7 
34 
20 
37 
64 

18 
67 
11 
59 
30 

6 
18 
62 
11 
62 

55 
35 

12, 10, 19 
10 
24 
21 
27 
27 

44, 16, 25 
25 
16 

20 
19 
27 

48 
20 



pakketvergelijking 27 sponsoring cultuur 
Palestijns-Israelische kwestie 60 spoorwegen 
pantserbestrijding 66 sport 
parlement, recht op horen ambtenaren/inform.voorz. 51 stadsvernieuwing 
parlementair onderzoeksinstituut 51 stadsverwarming 
participatierecht 43  stand-off  wapens 
particulier vervoer 12 startsubsidies 
partner-neutraal inkomensbeleid 26 statiegeld 
patientenrechten 43 stedelijke gebieden 
pensioen/pensionering steenkool en Zuid-Afrika 
- algemeen 28 steenkoolvergassing 
- breuk 28 STER 
- flexibele 44 stikstof 
- fondsbesturen 28 stikstofoxyde 
- premies 31 straatverlichting 
- verrekening 27 studiefinanciering 
pers 40 studie en sport 
personeelsvertegenwoordiging 32 subsidies 
petrochemie 14 - afzet 
politie 51 - braakpremies 
positieve aktie 25 
premieheffing 22 - cultuur 
preventie 

- export 
- criminaliteit 56 - landbouw, tijdschema vermindering 
- gezondheidszorg 41 - milieu 
privacy 43, 44 - onderzoek en ontwikkeling 
privatisering 21, 50 - oneigenlijk gebruik 
produktschappen 22 - opslag 
produktenbeleid, milieuvriendelijk 10 - overheids- 
produktieprocessen/-systemen 11, 20 - woningbouw 
produktenovereenkomsten 21 Suriname 
produktvolgplicht 6 
proefboringen 14 talenonderwijs 
proefdieren-fokbedrijven 47 technologie 
programmagegevens omroep 40 telecommunicatie 
provincies 9, 51 televisie 
psychiatrische hulp 42 teruglevertarieven 
public private partnership 19 TGV, zie hoge snelheidstreinen 
PVC 10 thuiszorg 

toerisme 
raad voor de kunst 38 toetsingscommissies 
radio-actief afval 14 tolheffing 
railvervoer 13, 18, 19 topsportstatuut 
Randstad 15 treinen 
rechtshandhaving 54 trekvogelroutes 
rechtspositie deeltijdwerker 23 tropisch regenwoud 
rechtshulp 55 tuinbouw 
recombinant-DNA-technieken 44 TV-10 
recreatie 22 tweeverdieners 
redactiestatuut 40, 39 
regionaal uitkeringsgerechtigden 
- economisch beleid 19 uitzendarbeid 
- omroep 40 Utrecht 
- vervoer 12 
reiskostenforfait 12 veehouderij 
risicofonds 17 veevoeder 
rivier- en beeksystemen '9 veiligheid, sociale 

vennootschapsbelasting 
Roemenie 64 Verenigde Naties 
roken 41 Verenigde Staten 
Rotterdam 19 vergrijzing 
ruimtelijke ordening 14 verkeer en vervoer 
RWW-commissies 30 verkeersgeleidingssystemefl 
Rijn 6 verkeersveiligheid 

vermogenswinstbelasting 
samenwonenden, ongehuwd 28 véronique 
sancties, alternatieve 55 verpleegzorg 
satellieten 39 verslaafden 
scharreleieren 47 vervolguitkeringen 
scheepvaart 13 verzekeringen 
Schengen 56 verzorgingstoeslag 
Schiphol 12, 19 verzuring 
scholing 23 vestigingswet midden en kleinbedrijf 
scholingsverlof 24 vezels 
schoolmanagement 34 visabeleid 
schoolverlaters 25, 30 visvangst 
schoolwerkplan 34 vluchtelingen 
schulden ontwikkelingslanden 68 voedselonafhankelijkhied 
SER 30 

42 
voetganger 

seropositieven volkshuisvesting 
slachtoffers 54 

volwasseneneducatie 
sloopafval 17 
smog 13 voorlichting 
snelbus/-tram 12 - energiebesparing 
SNF-wapens 65 - gezondheid 
sociaal contract 23 - landbouw 
sociale controle 3 - milieu 
sociaal-economisch beleid 18 - sociale zekerheid 
sociaal fonds 24 vrachtvervoer 
sociale partners 25 vrede en veiligheid 
S02 6 vrouwen 
sociale werkvoorziening 30 - herintreden op arbeidsmarkt 
sociale zekerheid 25, 28, 46 - in de krijgsmacht 

30 ' - en ontwikkelingshulp 

sollicitatieplicht 24 - oudere 
Sovjetunie 62 
speculatiewinst 17 
spitsdrukte/spitsuurvignetten 12 



vrijheid 
- van expressie 38 
- van godsdienst en levensovertuiging 56 
- van onderwijs 35, 56 
vrij latingsbepalingen 29 
vrijwilligerswerk 24 
VUT 27 
VWO 37 

Waddenzee 9 
WAGGS 27 
WAGW 29 
WAO 23 
wapenbeheersing 64 
wapengebruik 56 
wapenuitvoer 61 
warmte/krachtkoppeling 13 
waterrijke gebieden 9 
waterverontreiniging 10 
waterwegen en transport Over water 18, 19 
weduwenpensioen 27 
wegennet 18 
wegtransport 18 
welzijn 44 
wereldeconomie 18 
wereldhandelsstelsel 18 
werkervaring 24, 46 
werkgelegenheid 23, 21, 22 
werklozen, langdurig 22, 36, 44 
werktijden 12 
westers bondgenootschap 62 
wetgeving 53  
wetlands  9 
windenergie 14 
winkelsluiting 22 
winstdeling 31 
woningbedrijf, gemeentelijk 16 
woningbezit, gemeenschappelijk 16 
woningbouw 16, 32 
woningcorporaties 16 
woningdistributie 16 
woningindeling, flexibele 16 
woningisolatie 13 
woningverbetering 16 
woonlasten 16 
woonrecht 16 
woonschepen!- wagens 17 

woon- werkverkeer 11, 16 
WSW 30 

zelfstandige bestuursorganen 22, 50 
zelfstandig wonen 44 
zelfwerkzaamheid 16 
zendtijd 40 
Zestienhoven 19 
ziekenfonds 41 
ziektekostenpremies 31 
ziektekostenverzekering 41 
zonneenergie 13 
Zuid-Afrika 61 
Zuiderzeespoorlijn 12 
Zuid-Oost Azië 18 
Zuidpoolgebied 11 
zwakzinnigenzorg 42 
zwaveldioxyde 6 
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