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Het is niet overdreven om terzake van de veranderingen in buiten-'en binnenland en terzake 
van de opvattingen over waar de maatschappij voor dient te kiezen, inclusief de rol van de 
politiek daarbij, van een waterscheiding te spreken. 

Bij die opvattingen hoort ook het groeiende besef dat zich in onze eigen samenleving 
uitstotings- en marginaliseringstendenzen voordoen die vele individuen gedwongen of uit 
vrije wil aan de rand van de samenleving laten functioneren, maar die ook de voor de leef-
baarheid noodzakelijke samenhang van onze samenleving dreigen aan te tasten. Gezien de 
demografische en culturele verhoudingen is de betrokkenheid van alle burgers bij onze sa-
menleving een opdracht. 

Herstelde verantwoordelijkheid en het tegengaan van de verbrokkeling van onze samen-
leving, zijn doelen op zich, maar ze zijn ook nodig om de cultuuromslag te bereiken die als 
een rode draad door dit nieuwe concept-verkiezingsprogramma heen loopt. Namelijk een 
verregaande heroriëntatie op de eisen van de toekomst, een klaar maken van onze samen-
leving voor de eisen die voortvloeien uit de nieuwe economische en technologische omstan-
digheden, maar ook uit de veranderde normen - en waardenopvattingen, en uit de gewijzigde 
internationale verhoudingen. Investeren in de toekomst, op korte termijn vaak ten koste van 
bestaande bestedingsbehoeften waar de samenleving aan gewend is geraakt. 

Het concept-verkiezingsprogramma moest daartoe duidelijke en soms pijnlijke keuzen ma-
ken. Bewust is gekozen voor een sobere opzet om illusies en te hoog gespannen en later te-
genvallende verwachtingen te vermijden. 

Sedert de installatie van de commissie in oktober 1992, bevestigden de wijzigingen in het fi-
nanciële en economische klimaat de onontkoombaarheid van die keuzen. Het ging daarbij 
niet alleen om financiële keuzen. Aan de slagvaardigheid, de besluitvaardigheid van een 
overheid die verstrikt lijkt geraakt in moeizame afwegingsprocessen en onvoorziene en on-
bedoelde gevolgen van bepaalde acties, moest bijzondere aandacht worden besteed. 

Herstelde verantwoordelijkheid, bescherming van de integriteit van de samenleving, investe-
ren in de toekomst zijn geen abstracte agendapunten. Inzet van burgers, kansen voor particu-
lier initiatief en maatschappelijke verbanden, een sobere en besluitvaardige overheid, 
moeten leiden tot een duidelijk resultaat op de drie terreinen die daar nu het meest om vra-
gen: werk, veiligheid en milieu. Hierop ligt in het voorliggend concept-verkiezingsprogram-
ma de nadruk. Dat is onze keuze geweest. Dat is, wat in de opvatting van onze commissie, 
echt telt. Geen bezuinigingen omwille van bezuinigingen, geen veranderingen omwille van 
het nieuwe, maar keuzen omdat anders werk weg zal zakken, veiligheid steeds meer onder 
druk zal komen te staan en het milieu onomkeerbaar wordt beschadigd. 

De commissie heeft haar - niet gemakkelijke - opdracht op deze manier proberen uit te voe-
ren. Zij heeft haar werkzaamheden in belangrijke mate in een vijftal subcommissies - alleen 
kunnen uitvoeren dankzij de adviezen en de medewerking van velen. Het is opvallend hoe 
groot de bereidheid tot advisering en medewerking bleek te zijn. Van de leden van onze 
commissie zelf werd een bijzonder intensieve inzet verwacht en verkregen. Voor het rap-
porteurschap moest een zwaar beroep worden gedaan op de medewerkers van het 
Wetenschappelijk Instituut, op medewerkers van het partijbureau en terzake van de milieu-
problematiek ook op vrijwillige ondersteunende inzet van buiten. Ook van de diensten van 
onze fractie in de Tweede Kamer en haar medewerkers werd regelmatig dankbaar gebruik 
gemaakt. 

De eerste ondertekenaar wil niet onvermeld laten dat, door bijzondere omstandigheden, bij 
de leiding van de werkzaamheden een zeer grote rol vervuld werd door de vice-voorzitter 
van de commissie. 

Den Haag, 20 augustus 1993 

ir. G.J.M. Braks, voorzitter 
prof.dr. A.H.J.J. Kolnaar, vice-voorzitter 
mr. J.J.A.M. van Gennip, secretaris 
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Voor 1 november 

De gemeentelijke afdelingen dienen de resultaten van de bespreking in te leveren bij hun ka-
merkringen. 

Voor 8 december 

De kamerkringen dienen hun amendementen via memocom in te leveren bij het partijbureau. 
Hiervoor zal gebruik gemaakt moeten worden van de door het partijbureau aangegeven op-
zet. 

17 december 

Het Partijbestuur bespreekt de ingediende amendementen waarna de amendementen begin 
januari naar alle stemhebbende Partijraadsleden en belangstellenden verzonden worden. 

Voor 19 januari 

Stemhebbende Partijraadsleden en belangstellenden kunnen reageren op de amendementen 
en spreektijd aanvragen voor de Partijraad. Een en ander voorzover van toepassing ten be-
hoeve van de kamerkring. 

21 januari 

Het Dagelijks Bestuur voorziet de (sub-)amendementen van pre-adviezen. 

28/29 januari 

De Partijraad bespreekt het Ontwerp-program en stelt het vast, terwijl het Congres op 29/I 
de aldus vastgestelde versie bekrachtigt. 
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de benaderingen voor de komende parle-
mentaire periode prioriteit hebben: 

1. herstelde verantwoordelijkheid, oftewel 
een samenleving waarin mensen her-
nieuwd omzien naar elkaar. 

"Y- F -k veflui ]id  en milieu Het CDA doet een appèl op solidariteit en  
- 

'-- rentmeesterschap onder mensen en hun 

De toekomst laat zich zelden vangen. Zeker in deze tijd valt op organisaties. 

hoe de gebeurtenissen een verrassende keer kunnen nemen. 2. een samenleving waarin iedereen telt, 

Het is daarom juist nu nodig opnieuw de richting te bepalen. vrouwen, mannen, ouderen, jongeren, 
minderheden, waarin niemand buitenge- 

Het CDA wil staan voor een beleid dat het oog gericht houdt sloten wordt of genegeerd. 

op de toekomst. Dat vraagt inzet nu, om mensen aan te spre 
3. een instelling bevorderen bij burgers, ken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, voor  een sa maatschappelijke organisaties en overheid 

menleving waarin ieder telt, voor een regering die erop uit is die erop is gericht nu al de bouwstenen te 

om daarvoor de voorwaarden te scheppen. leggen voor de toekomst. 

t ' t 

Aan het begin van de vorige parlementaire 
periode leefde ieder in de verwachting van 
voortgaande economische groei en van werk 
voor steeds meer mensen. De cijfers leken zo 
gunstig. De werkloosheid nam af. Mede 
dankzij het herstelbeleid van de kabinetten 
Lubbers zijn er honderdduizenden arbeids-
plaatsen geschapen. Nu breekt het besef door 
dat werk en welvaart alleen bij een verre-
gaande herstructurering van de economie in 
Nederland en in Europa verzekerd kunnen 
worden. Dat vraagt een zware krachtsinspan-
ning. Maar er zijn ook kansen. Voor een her-
nieuwde economische ontwikkeling staat de 
gemeenschappelijke Europese markt 
beschikbaar. Alleen door samen op te trek-
ken in Europa kunnen de landen van de Eu-
ropese Gemeenschap de economische uitda-
gingen en overlevingskansen waarmaken. 
Die verworvenheid leidde ook tot het Ver-
drag van Maastricht. En er zijn kansen voor 
de vrije landen van Midden- en Oost-Europa 
om mee te doen in de verbrede economische 
ontwikkeling in Europa. Bovendien: er blijft 
een breed gedragen solidariteit in de samen-
leving aanwezig. Het CDA heeft vertrouwen 
in de toekomst. 

De toekomst dringt, meer dan ooit waar het 
het milieu betreft. Gemakkelijke keuzes zijn 
hier niet voorhanden. Wat wij nu aan milieu- 
maatregelen op zijn beloop laten, gaat ten 
koste van komende generaties en van 
mensen elders in de wereld. De westerse 
levensstijl, waaraan ook Nederland gewend 
is geraakt, vormt een zware belasting van het 
milieu. Zeker in dit dichtbevolkte land, waar 
zovelen een intensief gebruik maken van 
land, water en lucht. De noodzaak van 
zorgvuldigheid in de omgang met het milieu 
is duidelijk, zowel van de kant van de Po-
litiek als van personen en maatschappelijke 
verbanden. Het Conciliair Proces van de ker-
ken en de milieuconferentie van Rio de Ja-
neiro gaven het al aan: "De tijd dringt". Dat 
stelt zware nieuwe opgaven. Tegelijk zijn er 
aangrijpingspunten. Kennis op het gebied 
van milieubescherming blijkt nieuwe werk-
gelegenheid te scheppen. Het bewustzijn dat 
het milieu zorg en bescherming verdient, 
heeft zich wijd verspreid. Er is een sterker 
besef van samenhang over de hele wereld. 
Vakbonden zijn bereid inkomensruimte te 
besteden aan behoud van het milieu. Op die 
houding mag worden voortgebouwd. 

Dicht bij huis voelen mensen zich onzeker. 
De handhaving van de wet - op grote en klei-
ne schaal - verloopt moeilijk. De grote en de 
kleine criminaliteit veroorzaken onveilig-
heid. De criminaliteit wordt harder en beter 
georganiseerd. Geweld begint bijkans een 
normaal verschijnsel te worden, op de scho-
len, op de televisie. Toch wil niemand ermee 
leren leven. Er is vraag naar meer politie, 
meer rechters en meer cellen. Tegelijk krijgt 
de overtuiging meer aanhang dat verzekering 
van de veiligheid begint in het gezin, op de 
school en in de samenleving. Er is weer 
plaats voor waarden en normen. 
Onzekerheid is er ook in internationaal ver-
band. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezin-
gen stond de Muur in Berlijn er nog. Het 
Sowjet Imperium was in tact en Europa was 
verdeeld in Oost en West Vrede en veilig-
heid was een zaak van twee blokken. Daarin 
is radicaal verandering gekomen. Demo-
cratie en respect voor de mensenrechten heb-
ben nieuwe kansen gekregen. De politieke 
kaart van Europa is gewijzigd. De betonnen 
stabiliteit van de Koude Oorlog heeft plaats-
gemaakt voor dynamiek en verandering. Dat 
gaat met onzekerheid gepaard. Er zijn 
nieuwe bedreigingen gekomen, getuige de 
gruwelen in Bosnië-Herzegowina, of het 
nationalisme dat politiek opleeft. Maar er 
zijn ook nieuwe kansen, die om inzet vragen. 
Vragen van veiligheid en rechtsorde in Euro-
pa en de wereld zijn bespreekbaar geworden. 
De structuren liggen klaar: de Europese Ge-
meenschap, de Raad van Europa, de NAVO, 
de CVSE, de Verenigde Naties. De toekomst 
ligt open. Waar het op aan komt is de inzet.  

de toekomst vol optimisme tegemoet. Dat 
optimisme heeft een forse knauw gekregen. 
Komt er opnieuw de dreiging van een mil-
joen werklozen? Is het nog wel veilig op 
straat? Kunnen we de wereld leefbaar hou-
den? Vergeleken met het eind van de jaren 
tachtig is onze omgeving volkomen veran-
derd. Nu komt het erop aan. Maar het CDA 
is ervan overtuigd dat er nieuwe kansen zijn. 
Berlijn, Maastricht en Rio waren steden die 
de nieuwe perspectieven op de gebieden van 
veiligheid, werk en milieu symboliseerden. 
Telkens worden nieuwe mogelijkheden ge-
boden. Aan ons de taak die op te pakken. 

Teveel ontbreekt het aan daadkracht, bestaat 
er angst om knopen door te hakken. Voor 
een belangrijk deel komt dat voort uit onze-
kerheid. Ideologieën staan in een kwade 
reuk. Zelden komen er nieuwe waarden voor 
in de plaats. Gebrek aan waarden die richting 
geven voorbij het hier en nu leidt dikwijls tot 
ongewisheid over de toekomst, tot een 
zoektocht naar schijnzekerheden in nationa-
lisme, fundamentalisme of in vage zelf bij el-
kaar gesprokkelde  semi  religieuze noties. 

Of tot een zich terugtrekken in het isolement 
van de kleinste kring. In die onzekerheid 
gaan velen hun eigen belangen vooropstel-
len. Dat is te zien in het groot bij staten, maar 
ook bij organisaties en bij individuele bur-
gers. Het zijn pogingen om vast te houden 
aan eigen levenspeil en levensstijl, zonder 
om te zien naar de ander, ver weg of in de 
toekomst. Kiezen wij in de eerste plaats voor 
onszelf? En laten wij de ander aan zijn lot 
over? Dat kan de bedoeling niet zijn. Het 
CDA vindt: vrouwen en mannen worden pas 
werkelijk mens als zij zich in woord en daad 
verantwoordelijk weten. Als zij boodschap 
hebben aan elkaar. De politiek moet hen daar 
toe uitdagen. 

bewustzijn van de dingen, zet aan tot actie en 
biedt troost en hoop. Aan dat Woord ontleent 
het CDA de bakens voor zijn politieke over-
tuiging: Publieke gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rent-
meesterschap. Publieke gerechtigheid is de 
richtlijn voor het optreden van de overheid in 
de samenleving. Het vraagt van de overheid 
om een democratische en sociale rechtsstaat 
in stand te houden, die mensen erop 
aanspreekt om verantwoordelijk te zijn, 
actief en betrokken. Een overheid die waar-
dering heeft voor de geestelijke drijfveren 
waar zij zich door laten leiden. Uit gerechtig-
heid komt veiligheid voort. 

De politiek kan het niet alleen. Mensen en de 
verbanden waarin zij leven hebben een roe-
ping in de wereld, dat is de kern van onze op-
vatting van gespreide verantwoordelijkheid. 
Dat is een dubbele roeping: Een roeping tot 
solidariteit, tot inzet voor de ander. Solida-
riteit vraagt offers van de sterken voor de 
zwakken. Solidariteit is onmisbaar om brood 
te delen met velen. En er is een roeping tot 
rentmeesterschap, tot zorg voor het milieu. 
Het staat ons niet vrij de natuurlijke om-
geving naar believen te gebruiken. De schep-
ping is ons toevertrouwd om te bewerken en 
te bewaren voor volgende generaties. De Po-
litiek kan het niet alleen. Ieder levert haar of 
zijn bouwstenen voor de toekomst. 

Vanuit die uitgangspunten gerechtigheid, 
gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap bepaalt het CDA zijn 
positie in de wereld van vandaag. Het CDA 
ziet de mogelijkheden en de beperktheden 
van de politiek. Het is zich bewust van de 
ruimte die nodig is om verantwoordelijkheid 
in de samenleving recht te doen. Niet de re-
gels die de overheid stelt, maar de 
activiteiten en de vindingrijkheid van bur-
gers en maatschappelijke organisaties bepa-
len de veerkracht van de samenleving. Maar 
het mag niet bij papieren idealen blijven. Zij 
eisen toepassing in de politiek van alledag. 
Dat leidt tot een opstelling waarin de volgen- 

De mensen staan er met alle onzekerheid 
over de toekomst niet alleen voor. Op hun 
trektocht door de tijd heeft God hun Zijn 
Woord meegegeven. Zijn Woord scherpt het 

gen verantwoordelijkheid te hernemen. Laat 

Herstelde 

Kerntaak van  de overheid is het garanderen 
van de vrijheid, veiligheid en zekerheid op 
grond waarvan mensen in verantwoordelijk-
heid met elkaar  kunnen leven en werken. 
Haar  regelgeving moet oproepen tot ver-
antwoordelijkheid, niet tot betutteling en on-
mondigheid. Het CDA staat voor een po-
litiek die burgers de mogelijkheid en de mid-
delen verschaft om deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. Op eigen kracht, in 
eigen verbanden en vanuit eigen waarden en 
normen. De vele vormen van eigen initiatief 
van burgers en maatschappelijke orga-
nisaties zijn uniek en onvervangbaar. 
Maatschappelijke organisaties zijn geen fi-
lialen van de staat. 
Zij hebben recht op zelfstandigheid, een ei-
gen profiel en een eigen agenda. Iedere Orga-
nisatie met inzet, identiteit en draagvlak 
draagt bij tot versterking van de kwaliteit 
van de samenleving. In gezin en kerk, onder-
neming en vakbond, school en actiegroep 
ligt de basis voor een verantwoordelijke sa-
menleving. Burgers, maatschappelijke ver-
banden en overheid hebben ieder een eigen 
rol en inbreng. 

Een veilige omgeving is alleen te bereiken, 
als mensen daadwerkelijk omzien naar  el-
kaar. Het scheppen van banen gebeurt  in de 
bedrijven zelf; werkgelegenheid is niet bij 
wet af te dwingen. Daarvoor zijn onderne-
mers nodig met durf en creativiteit. Dat 
vraagt ook een grotere mate van zelfregule-
ring door werkgevers en werknemers op het 
gebied van de sociale zekerheid. Ook het 
milieu is een zaak  van iedereen: van de in-
dustrie tot  de klant in de winkel. Het CDA 
redeneert  vanuit de gedachte dat de vervuiler 
betaalt. 

Ouders moeten een zelfstandige school kun-
nen kiezen die aansluit bij hun opvattingen 
over de opvoeding van kinderen. Voor hun 
betrokkenheid moet ruimte zijn. In de 
gezondheidszorg is het nodig de eigen ver- 
antwoordelijkheid van de betrokkenen te 
versterken en aanzetten te geven tot meer on- 
derlinge zorg In de welzijnssector hoort de 
overheid rekening te houden met de plurifor- 
miteit van de samenleving en het eigen 

h initiatief en de verantwoordelijkheid van 
burgers te bevorderen. 

In de Europese Gemeenschap en in de sa- 

. 

menwerking met de landen van Midden- en 
Oost-Europa dringt het besef door van de 
wezenlijke bijdrage die maatschappelijke or- 
ganisaties en bedrijven spelen bij de vorming 
van een verantwoordelijke samenleving. 
Ontwikkelingssamenwerking wordt niet al- 

1 leen tussen regeringen beklonken maa 
wordt gedragen door intiatieven vanuit de 
maatschappij zowel daar als hier. 

Er is reden voor vertrouwen. Op tal van 
'1 plaatsen is sprake van sterke maatschappelij- 

ke betrokkenheid. Op andere gebieden ont- 
breken ieke tiatie en vanuit de samenleving tot 
nor toe. Daarde r)olitiek uit moeten da- 

Richting vinden 
Aan het begin van de vorige parlementaire 
periode leek het mogelijk de twintigste eeuw 
met een batig saldo af te sluiten. We keken 

de politiek zich concentreren op de kernta-
ken van de overheid. Duurzaam demo-
cratisch bestuur is alleen mogelijk, als het 
geruggesteund wordt door een verant- 

Foto: Bert Houweling woordelijke samenleving. 
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Niemand mag daarbij uit het oog worden 
verloren. Herstelde verantwoordelijkheid is 
een remedie tegen versplintering, tegen 
egoïsme en nalatigheid jegens het zwakke. 

Een samenleving van geëngageerde mensen 
moet herkenbare verbanden bieden. Door te 
veel schaalvergroting in bijvoorbeeld on-
derwijs, de zorg of het openbaar bestuur is de 
verantwoordelijkheid en de identiteit van de 
meest betrokkenen in de knel gekomen. Op 
die manier wordt de zogenaamde algemeen-
heid van bovenaf opgelegd. 

Kenmerk van ieder mens is het vermogen zin 
te geven aan de inrichting van het leven, in 
kleine en grote kring. In gezin, buurt, religi-
euze gemeenschap, onderwijs, media of op 
het werk. Wij verwachten van de overheid 
dat zij borg staat voor een pluriform aanbod 
van instellingen. Door erkenning van hun 
fundamentele rechten en vrijheden en waar 
nodig door geldelijke ondersteuning. Het 
CDA verzet zich tegen discriminatie van 
maatschappelijke organisaties op grond van 
identiteit, bijvoorbeeld doordat zogenaamd 
algemene organisaties worden bevoordeeld 
ten koste van levensbeschouwelijke. Want in 
de samenleving die ons voor ogen staat 
levert ieder haar of zijn bijzondere bijdrage. 
Zo ontstaat samenhang. Dat is geen van 
bovenaf opgelegde eenheid, maar van onder-
af opgebouwde solidariteit en daarmee be-
trokkenheid op het geheel van de rechtsstaat. 

Menselijke waardigheid maakt geen on-
derscheid tussen de volwassen stemhebben-
de burger of het zwakke ongeboren of naar 
het einde neigende leven. Een verantwoorde-
lijke samenleving sluit niemand uit. Dat 
geldt ook voor het leven in zijn zwakste of 
minst volmaakte vorm. Door zijn aanwezig-
heid alleen al is het een voortdurende uitda-
ging tot echte verantwoordelijkheid en soli-
dariteit. 

Een samenleving waarin iedereen telt schept 
werk. Door een gerichte benadering, de 
matiging van arbeidskosten, een stelsel van  

sociale zekerheid dat weer uitnodigt om aan 
de slag te gaan. De vruchten van vrijwilli-
gerswerk zijn trouwens net zo goed van 
waarde als de resultaten van betaalde arbeid. 
Een bestel dat oproept tot participatie - eco-
nomisch, sociaal en cultureel - boort alle 
mogelijke bronnen aan. Van allochtonen net 
zo goed als van autochtonen. In dat opzicht 
is een veelkleurige samenleving een kracht, 
zeker als al die verschillende talenten wor-
den geschoold, betrokken en benut. Het 
CDA wil daarom ook bevorderen dat oude-
ren, gehandicapten en zieken zo veel moge-
lijk in hun eigen vertrouwde omgeving kun-
nen blijven. Daar zijn zij thuis. Daar zijn zij 
gekend. 

Internationaal past daarbij het besef dat de 
wereld één wereld zou moeten worden, 
waarin ieder mens en ieder land een plaats 
hebben. Om dat tot uitdrukking te brengen, 
hebben het mensenrechtenbeleid, internatio-
nale solidariteit, milieubehoud en het waar 
nodig herstellen of garanderen van vrede een 
centrale plaats in het buitenlands beleid. 
Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de 
bestrijding van de diepere oorzaken van het 
vluchtelingenvraagstuk. Het CDA is voor-
stander van een open wereldeconomie, waar-
in minder ontwikkelde landen en regio's 
volwaardig kunnen deelnemen.  

ten dienste van de burger, dat vertrouwen 
kan verdienen door openheid en demo-
cratische verantwoording. Investeren is no-
dig in de interne veiligheid. In het gevange-
niswezen en in uitbreiding van de politie. Po-
litie op straat werkt preventief. De zorg voor 
interne veiligheid en voor een eigentijdse 
rechtsbedeling is een onmisbare voorwaarde 
voor een gezond en wervend economisch 
klimaat. 
Veel en voortdurende aandacht vraagt het 
draagvlak van werk en welvaart. Het CDA 
wil zich inzetten voor een vitaal bedrijfs-
leven met een krachtige concurrentiepositie. 
Zo kan het de uitdagingen van meer open en 
grotere markten aan. Dat vraagt grotere 
uitgaven voor het verbeteren van de 
infrastructuur en de technologische ontwik-
keling, zodat de ruimte geschikt is voor een 
schone en bedrijvige toekomst. Dat vraagt 
matiging van de ontwikkeling van de reële 
arbeidskosten en aan de andere kant vermin-
dering van de lastendruk. Met het oog op de 
toekomst moet de overheid haar financiën 
verder gezond maken. Het CDA streeft naar 
een vermindering van het financieringstekort 
tot een niveau van 2% van het bruto binnen-
lands produkt aan het einde van de komende 
parlementaire periode. 

Het snel veranderende internationale toneel 
vraagt van de buitenlandse po1itik 
creativiteit en tegelijk vasthoudendheid aan 
het ideaal van een rechtvaardige internatio-
nale rechtsorde, naast de behartiging van met 
name politieke en economische belangen. De 
toekomst van Nederland ligt in Europa. In de 
achterliggende jaren heeft een groot aantal 
landen in bijvoorbeeld Midden- en Oost-Eu-
ropa of in Latijns Amerika de democratie en 
de rechtsstaat ingevoerd. Ondertussen heb-
ben zij te kampen met grote sociale en eco-
nomische tegenvallers en lijken velen ten 
prooi te vallen aan de opkomst van mafia-
achtige organisaties. Wil de democratie daar 
echt wortel schieten dan hebben die landen 
naast hulp ook het perspectief nodig van een 
democratische samenleving die in staat is 
problemen werkelijk aan te vatten en ver-
antwoordelijk op te lossen. 

35 ~~ 

Voor een houdbare toekomst is het noodza-
kelijk dat een zorgvuldige omgang met het 

Bouwstenen voor milieu vanzelfsprekend wordt. In de econo- 

In het hiernavolgende deel onderscheidt dit 
program bestuur en politiek in vijf grote aan-
dachtsvelden: Betrouwbaar bestuur, veilig-
heid en recht; Werk, inkomen en economie; 
Milieu, natuur en ruimte; Gezondheid, ken-
nis en cultuur; Nieuwe internationale ver-
houdingen. Daarin worden de lijnen 
geschetst van een beleid dat de nieuwe en 
oude problemen beoogt aan te pakken. 

• I, + mie, het verkeer, de huishoudens en de land- e toekomst bouw. Natuurlijke kringlopen mogen niet De toekomst laat zich zelden vangen. De p0- 
Het is hoog tijd om nu knopen door te hak- langer onomkeerbaar worden aangetast en litieke omgeving verandert radicaal.  Verge-
ken en de bouwstenen te leveren voor de toe- natuurlijke hulpbronnen moeten ook voor leken met de jaren tachtig kunnen we gerust 
komst. Dat vraagt investeren. Niet alleen in komende generaties voorhanden blijven. Het spreken van een waterscheiding. En dat raakt 
milieu, infrastructuur en produktiemiddelen, CDA wil het beleid daarop inrichten. Dat zal de werkgelegenheid, dat raakt de veiligheid 
maar ook in het vermogen van de samen- een stimulans zijn voor technologische ver- hier en elders in de wereld, dat raakt het mi-
leving in te spelen op nieuwe omstandighe- nieuwing van de produktiewijze en voor ve-  lieu.  Ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk. 
den. De uitdagingen zijn groot, of het nu gaat randering in de levensstijl. Onderwijs is van De kiezer mag niet worden afgescheept met 
om internationale vrede en veiligheid, vitale betekenis voor de persoonlijke fraaie beloftes, uitstel van noodzakelijke in-
bestrijding van criminaliteit of het scheppen ontplooiing van burgers, die zich vanuit hun grepen of afwenteling van de problemen op 
van de voorwaarden voor behoud van het waarden en normen verantwoordelijk weten anderen. Mondige burgers in een volwassen 
milieu. De grootste uitdaging is misschien om hun inzet te leveren voor de samenleving democratie hebben recht op duidelijke en 
nog wel te laten zien dat een democratische van morgen. Aldus is het beschikken over eerlijke keuzen. Zij verwachten een 
samenleving in staat is die problemen kennis door burgers in hoge mate bepalend' „ antwoord op de kansen en bedreigingen die 
rechtvaardig en duurzaam op te lossen. En voor J' icwaliteil van de samenleving en zij ervaren. Dit program laat zien wa voor 
met een rechtvaardig en slagvaardig bestuur voor het economisch draagvlak ervan. het CDA echt telt. 
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Nationale overheid 
1.2.1 De samenhang van het beleid moet 

worden bevorderd door een vermin-
dering van het aantal ministeries, 
door een betere verdeling van taken, 
door een agenderingsbevoegdheid 
van de minister-president en door de 
bevoegdheid van de minister-presi-
dent op het terrein van het buiten-
lands beleid in overeenstemming te 
brengen met zijn functioneren in de 
Europese Raad. 

1.2.2 Duidelijkheid wordt bevorderd door: 
de financieel-economische discussie 
opnieuw te concentreren rond de jaar 
lijkse behandeling van de begroting; 
de voorbereiding en behandeling van 
wetgeving te verbeteren en te versnel-
len; het aantal regeringsnota's en 
notities terug te dringen; het parle-
mentaire debat te richten op hoofdza-
ken; een betere beheersing van het 
proces van overheidsbesluitvorming 
over projecten van strategisch belang, 
zoals bij de infrastructuur. Waar het 
handelen van de burger afhankelijk is 
van een overheidsbeslissing, zoals bij 
vergunningen, is een snelle be-
sluitvorming vereist. 

1.2.3 De veranderingen die nodig zijn 
betreffen ook de politieke praktijk en 
de politieke partijen. Een verminde-
ring van het aantal kamerleden is be-
spreekbaar alsmede een verbetering 
van de mogelijkheden om naast het 
kamerlidmaatschap desgewenst ook 
anderszins maatschappelijk actief te 
zijn en/of te blijven. 

1.2.4 Naast een departementale reorga-
nisatie (zie artikel 1.2.1) wordt het 
proces van structurele beperking van 
de omvang van het ambtelijk apparaat 
voortgezet in de komende regeerpe- 
riode. Waar het beleid en de over-
heidstaak overwegend op provinciaal 
of gemeentelijk niveau worden gefor-
muleerd en uitgevoerd, heeft de 
centrale overheid geen of een zeer be-
perkt ambtelijk apparaat. Binnen de 
grenzen die democratische controle 
stelt, wordt een verdere bestuurlijke 
verzelfstandiging van de uitvoering 
nagestreefd. Waar de werkzaamheden 
geen uitoefening van overheidsdwang 
of van discretionaire bevoegdheden 

Onveiligheid, onzekerheid en twijfel aan de 
betrouwbaarheid van het bestuur tasten de 
grondslagen van de samenleving aan. De 
burger ziet zich geconfronteerd met veel 
voorkomende en toenemend zware crimina-
liteit, in de vorm van geweld, zedenmis-
drijven, fraude en vermogensdelicten. Crimi-
naliteit wordt beter georganiseerd, opereert 
grensoverschrijdend en dreigt zich structu-
reel in de maatschappij te nestelen. Daarte-
genover staat een overheid die ondanks alle 
inspanningen kampt met cellentekorten en 
vormfouten, waardoor verdachten en 
gestraften worden heengezonden. Het ver-
band tussen daad en straf dreigt verloren te 
gaan door het te grote tijdsverloop tussen het 
plegen van een misdrijf en de bestraffing 
daarvan. Mensen verliezen daardoor het 
vertrouwen in bescherming. 

Een gevoel van onzekerheid en onmacht 
ontstaat daarnaast als gevolg van de snelle 
veranderingen in de samenleving. Technolo-
gische ontwikkelingen roepen tal van nieuwe 
ethische dilemma's op, met name op me-
disch-ethisch vlak. Toenemende plurifor-
miteit, veranderingen in de samenstelling 
van de bevolking en sterker uiteenlopende 
sociaal-culturele opvattingen doen vertrouw-
de zekerheden en patronen wegvallen. De 
huidige wet- en regelgeving is vaak onvol-
doende toegesneden op nieuwe ontwikkelin-
gen en heeft onbedoelde effecten waar zij 
niet meer op de praktijk aansluit. 

Dat heeft mede tot gevolg dat de burger zich 
steeds minder betrokken en aangesproken 
voelt door een overheid, die verscholen lijkt 
te gaan achter ondoorzichtige structuren. 
Structuren waarin verantwoordelijkheden 
door elkaar lopen, besluitvorming moeizaam 
verloopt en soms ver van de werkelijkheid 
lijkt te staan. Daarmee vindt een zekere ui-
tholling plaats van het democratisch gehalte 
en functioneren van onze samenleving. 

De kwaliteit van de samenleving hangt af 
van de mate waarin de overheid publieke ge-
rechtigheid weet te realiseren. Dat vergt in 
de eerste plaats een duidelijk zicht op de 
functie en taak van de overheid en een voor 
die taak berekende overheidsorganisatie. De 
samenleving is een onderdeel van de heel-
heid van de schepping die ons als rentmees-
ters in beheer is gegeven voor de huidige en 
toekomstige generaties. De overheid moet 
niet de pretentie hebben dat zij de oplossing 
heeft voor ieder probleem en ieder vraagstuk 
dat zich voordoet. Wel is het aan haar, zorg 
te dragen voor een democratisch, betrouw-
baar en slagvaardig bestuur. Dat kan de over-
heid alleen, wanneer burgers samen met an-
deren maatschappelijke betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid niet afschuiven, maar 
zelf ter hand nemen. Verantwoordelijkheid 
dragen, niet omwille van het pure eigenbe-
lang, maar vanuit een betrokkenheid met de 
medemens en de leefomgeving. 
Bescherming van de veiligheid, van onze 
maatschappelijke en bestuurlijke structuren 
en handhaving van de betrouwbaarheid in 
het sociale verkeer vormen de kern van de 
overheidstaak. Er zijn geen eenvoudige op-
lossingen om de criminaliteit een halt toe te 
roepen en terug te dringen. Het vereist een 
voortdurende inspanning en verbetering op 
alle niveaus: internationale samenwerking; 
versterking van politie, openbaar ministerie 
en het gevangeniswezen; optreden tegen ille-
gale vermogens die de economie 'verzieken'; 
bestuurlijke preventie. Maar het gaat vooral 
ook om het moreel besef bij een ieder dat on-
recht niet aanvaardbaar is, maar integendeel 
bestraffing vereist. Criminaliteit en fraude 
zijn niet 'gewoon'. 

Vanuit die kerntaak dient de overheid garant 
te staan voor ontplooiingsmogelijkheden van 
de eigen levenssfeer, van de waarden en ver-
antwoordelijkheden van de verbanden en or-
ganisaties waarbinnen mensen zich betrok-
ken weten. Zaken die zin en waarde geven 
aan het bestaan behoeven ruimte en bescher- 

ming tegen de niet normatieve krachten van 
winstbejag en onverantwoorde nieuwsgierig-
heid. Bijzondere aandacht is daarbij vereist 
voor de nieuwe vragen op medisch-ethisch 
vlak. 

I.I. Kerntaken van de overheid 
Het CDA streeft naar een overheid die zich 
richt op haar kerntaken: het scheppen van de 
voorwaarden waardoor mensen in vrijheid, 
verantwoordelijkheid en veiligheid met el-
kaar kunnen leven en samenwerken. 
Maatschappelijke problemen verdwijnen 
niet door de samenleving in wet- en regel-
geving te vatten en de verantwoordelijkheid 
alleen bij de overheid te leggen. Niet alleen 
de flexibiliteit en de inventiviteit van de 
overheid, maar ook die van de burgers en 
hun maatschappelijke organisaties bepalen 
de veerkracht en het aanpassingsvermogen 
van de samenleving. 

1.1.1 Het accent in wet- en regelgeving 
dient te liggen op het scheppen van de 
kaders en het stellen van de normen, 
die burgers en hun verbanden active-
ren en die hen aanspreken op hun ver-
antwoordelijkheid. Overheidshande-
len is gericht op het stimuleren en 
steunen van eigen organisatievermo-
gen en verantwoordelijkheid, niet op 
het scheppen van overheidsver-
antwoordelijkheid. 

1.1 .2 De overheid is primair verantwoorde-
lijk voor: het stellen en handhaven 
van de grenzen en de regels voor het 
maatschappelijk verkeer; het be-
slechten van geschillen en belangen-
conflicten; het beschermen van de ex-
terne en interne veiligheid en openba-
re orde en het bestrijden van geweld 
en misbruik, van machtsposities; het 
scheppen van de voorwaarc1n en 
voorzieningen die een ieder in staat 
stellen en stimuleren om volwaardig, 
naar eigen levensbeschouwelijke, et-
hische of morele overtuiging aan het 
maatschappelijk verkeer deel te ne-
men en verantwoordelijkheid voor 
anderen te realiseren binnen orga-
nisaties van eigen keuze. 

1.1.3 De wetgever respecteert de ruimte 
voor burgers die in eigen verbanden 
verantwoordelijkheid willen dragen 
voor het functioneren van voorzienin-
gen en voor de ordening en norme-
ring van hun onderling handelen. 
Overheidsbekostiging van voorzie-
ningen geschiedt met inachtneming 
van de pluriformiteit en de eigen 
levensbeschouwelijke identiteit als-
mede op basis van beoordeling van 
het maatschappelijk rendement, het 
financieel draagvlak en het functione-
ren van instellingen. Bekostiging mag 
niet leiden tot participatiedwang te-
gen de eigen .levensbeschouwelijke, 
morele of ethische overtuigingen in. 
De ruimte voor de eigen identiteit 
(zoals bij de verdeling van gelden 
door samenwerkingsorganisaties) 
wordt gewaarborgd. 

1.1.4 Een duidelijke afbakening van 
bevoegdheden, taken en verantwoor-
delijkheden tussen burgers, orga-
nisaties en overheid is vereist. De 
overheid waarborgt daarbij haar be-
slissingsvrijheid en handelingsruimte 
in het algemeen belang. De be-
slissingsbevoegdheid over de uitoefe-
ning van publiekrechtelijke dwang 
blijft in handen van de overheid. 

1.1.5 De overheid dient haar kerntaken se-
rieus te nemen. Gestelde regels wor-
den uitgevoerd en gehandhaafd. De 
rechtszekerheid en het gezag van de 
overheid mogen niet worden aan-
getast door een gedoogbeleid'. Regels 
of strafbepalingen die geen nor-
matieve waarde hebben en niet hand-
haafbaar blijken, worden vervangen 
of ingetrokken. Indien frequente aan-
passing van regels en eisen aan  

nieuwe inzichten nodig is, wordt de wet-
geving waar mogelijk zo ingericht dat door 
zelfregulering de verantwoordelijkheid voor 
aanpassing bij betrokkenen ligt. 

1.2. De inrichting en organisatie van de 
overheid 
Een eerste voorwaarde voor een doeltreffend 
overheidsbeleid dat beantwoordt aan de pro-
blemen en behoeften van de samenleving, is 
een doorzichtig bestuur waarin duidelijk is 
wie op wat aangesproken kan worden. 
Daarvoor zijn nodig een heldere verdeling 
van bevoegdheden volgens het subsidia-
riteitsbeginsel, compacte bestuurscolleges en 
-diensten alsmede versterking van de be-
sluitvaardigheid en van democratische ver-
antwoording en controle. Dat vergt verande-
ringen, waarin het toenemend belang van de 
Europese Gemeenschap als kader voor de 
besluitvorming betrokken moet worden. 
Het CDA gaat uit van een inrichting van Ne-
derland in drie bestuurslagen. Dit impliceert 
een aanpassing van de bestuurlijke orga-
nisatie. Een 'blauwdruk' is daarbij niet 
gewenst. De wetgever dient de uitgangs-
punten en de richting van de verandering aan 
te geven waarbinnen een gedifferentieerde 
ontwikkeling mogelijk is. Op lokaal niveau 
is krachtig bestuur nodig dat de overheids-
taak en -zorg verzekert in het licht van de 
plaatselijke omstandigheden en behoeften. 
Tussen het plaatselijk en het landelijk niveau 
bestaat behoefte aan een bestuur dat richting 
en inhoud kan geven aan de economische, 
ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling, 
het milieubeleid, boven-lokale voorzienin-
gen en beleid waarvoor een regionale 
verscheidenheid wenselijk is. 

inhouden, wordt privatisering of de in-
richting van zelfstandige organisaties bevor-
derd. 
1.2.5 Met het oog op de behoefte aan een 

flexibel overheidsapparaat wordt de 
ambtenarenwetgeving herzien. In het 
belang van samenhang in het beleid 
wordt de kwaliteit van en de mobi-
liteit in het ambtelijk apparaat 
versterkt. 

1.2.6 Het aantal adviesorganen wordt, met 
het oog op slagvaardigheid en trans-
parantie van het beleid, terugge-
bracht. De samenstelling van advies-
organen is afhankelijk van de aard 
van het werkdomein en wordt niet be-
perkt tot onafhankelijke deskundigen. 
Adviesverplichtingen worden beperkt 
tot hoofdlijnen van beleid en regel-
geving en aan termijnen gebonden. 
Wanneer de overheid advies vraagt, is 
zij gehouden gemotiveerd in te gaan 
op de betreffende adviezen. 

Regionaal en lokaal bestuur 
1.2.7 De overheidstaak of -zorg dient, waar 

dit naar de schaal en de aard van het 
te regelen onderwerp mogelijk is, bij 
voorkeur aan de gemeenten en anders 
aan de provincies te worden opgedra-
gen of overgelaten. Het beleid inzake 
decentralisatie wordt met het oog 
daarop krachtig voortgezet. 

1.2.8 De wetgever kanaliseert de 
voortschrijdende samenwerking 
tussen gemeenten. Daarbij wordt een 
op de verschillende omstandigheden 
toegesneden gedifferentieerde ont-
wikkeling mogelijk gemaakt. Uitein-
delijk dienen er in ons land niet meer 
dan drie bevoegde organen van alge-
meen bestuur te zijn. 

1.2.9 De grootstedelijke regio's zijn voor 
Nederland van vitaal belang. De ont-
wikkeling hiervan tot maatschappelij-
ke, industriële en culturele centra is 
uitdaging en noodzaak. Het rijk on-
dersteunt deze inspanning. De sociale 
problematiek waar deze ontwikkeling 
mee gepaard gaat, vereist echter een 
niet mindere inspanning op het terrein 
van de sociale zekerheid, de veilig-
heid, de leefbaarheid en het milieu. 
Dit vraagt binnen de grootstedelijke 
regio's om een integraal beleid en om 
een bestuur dat in staat is, maar ook 
de ruimte krijgt, om te voldoen aan de 
hoge eisen die worden gesteld aan het 
besturen en de onderlinge samenwer-
king. 

1.2.10 In de grootstedelijke regio's wordt de 
ontwikkeling van samenwerking en 
integratie van bestuur naar een eigen 
rechtstreeks verkozen regionaal 
bestuursorgaan ondersteund en bevor-
derd. Bij de instelling van een regio-
naal bestuursorgaan gaan nader door 
de wetgever aan te geven gemeente-
lijke sturende taken en provinciale ta-
ken daarop over. Aan de instelling 
van een regionale bestuurseenheid 
kunnen tevens consequenties worden 
verbonden op het punt van de decen-
tralisatie van bevoegdheden. 

1.2.11 De ontwikkeling naar een steeds 
hechtere regionale samenwerking 
tussen gemeenten wordt versterkt en 
gestimuleerd. De regionalisering van 
de uitvoering van landelijk beleid en 
de intergemeentelijke samenwerking 
worden geleidelijk binnen dezelfde 
gebiedseenheden geconcentreerd. 
Met betrekking tot gemeenten in 
grensgebieden wordt rekening gehou-
den met grensoverschrijdende sa-
menwerking. 

1.2.12 Bestuurlijke reorganisatie en voort-
gaande decentralisatie vereisen 
versterking van de bestuurskracht, sa-
menhang en slagvaardigheid van het 
bestuur op lokaal niveau en midden-
niveau. Daartoe is professionaliteit en 
kwaliteit van het bestuur vereist als-
ook een omvang van de bestuurseen-
heden die aansluit bij de schaal van 
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het maatschappelijk verkeer en de behoefte 
aan een optimaal bestuur. In dit kader wordt: 
de omvang van bestuurscolleges beperkt; het 
mogelijk gemaakt dat wethouders of regio-
nale bestuurders van buiten de raad worden 
aangetrokken; de positie van de plenaire ge-
meenteraad met betrekking tot de benoeming 
van een burgemeester versterkt; waar nodig 
overgegaan tot gemeentelijke herindeling. 
1.2.13 Decentralisatie, vergroting van be- 

leidsruimte en de beoogde bestuurlij-
ke reorganisatie vereisen verruiming 
van de financiële armslag van de re-
gionale besturen/gemeenten alsmede 
een grotere eigen verantwoordelijk-
heid voor de inkomsten en uitgaven, 
onder gelijktijdige vermindering van 
de lasten op landelijk niveau. Daartoe 
wordt/worden in samenhang met de 
beoogde bestuurlijke reorganisatie: de 
financieringsstroom naar de lagere 
overheid aangepast; een deel van het 
jaarlijks accrès van het Provincie- en 
Gemeentefonds bestemd voor de re-
gionale besturen; de bestemmings-
uitkeringen verminderd ten gunste 
van uitbreiding van het Gemeente-
fonds; het belastinggebied van de ge-
meente met betrekking tot het onroe-
rend goed in de gemeente verruimd, 
onder vermindering en uiteindelijk af-
schaffing van de overdrachtsbelas-
ting; het Fonds Sociale Vernieuwing 
geïntegreerd in het Gemeentefonds. 

De Kon inkrijksverhoudin gen 
1.2.14 Nederland stuurt niet eenzijdig aan op 

de onafhankelijkheid van de Neder-
landse Antillen en Aruba of delen 
ervan. Het Koninkrijksstatuut zal 
waarborgen moeten bieden voor 
duurzame instandhouding van de 
rechtsstaat en voor behoorlijk bestuur 
in de Nederlandse Antillen en op 
Aruba, zonder afbreuk te doen aan 
hun eigen karakter en belangen. Bij 
veranderingen wordt hier rekening 
mee gehouden alsmede met de ge- 

- -- meenschappeljke verantwoordelijk- 
heid voor de kwaliteit van de 
rechtsorde in het Koninkrijk. Herstel 
van de bestuurskracht op de terreinen 
financiën, onderwijs en bestrijding 
van drugs en criminaliteit hebben pri-
oriteit. 

1.3. De kwaliteit van de rechtsorde 
Bescherming van lijf en goed van burgers 
staat centraal in de kwaliteit van de rechtsor-
de. De bestrijding van criminaliteit en fraude 
omvat vier hoofdpunten. 1) Vooral in de 
grote steden doeltreffende preventie en het 
voorkomen van situaties die criminaliteit 
bevorderen. 2) Versterking van politie, open-
baar ministerie en het gevangeniswezen. 
Waar nodig door uitbreiding, maar vooral 
ook door verbetering van het rendement van 
de capaciteit en de onderlinge afstemming. 
Het CDA wil daar extra geld voor reserve-
ren. 3) Een beter evenwicht in de wetgeving 
tussen het belang van bestrijding van 
rechtsinbreuken en de bescherming van ver-
dachten. 4) Versterking van internationale 
samenwerking en coördinatie. 

Het CDA gaat uit van de fundamentele waar-
digheid en uniciteit van ieder mens als 
persoon, die door de overheid gerespecteerd 
en waar nodig (geloof, identiteit, privacy) 
beschermd wordt. Het dragen van ver-
antwoordelijkheid en deelnemen aan grotere 
en kleinere maatschappelijke verbanden is 
wezenlijk kenmerk van die waardigheid van 
de mens. Overheidsbeleid dat dit miskent en 
enkel gericht is op individuen, leidt op den 
duur tot vereenzaming, anonimisering en tot 
verbrokkeling van de samenleving. Bescher-
ming van levensbeschouwelijke, morele en 
maatschappelijke waarden vereist een gelijk-
gestemdheid van wetgeving binnen de Euro-
pese Gemeenschap, teneinde uitholling 
daarvan door grensoverschrijdende concur-
rentie te voorkomen. Het overheidsbeleid is 
daarbij niet gericht op het koesteren van ie-
der persoon in haar sociaal, maatschappelijk 
of cultureel 'hokje', maar om ieder, naar de 
kracht van zijn aspiraties en diepstgevoelde 
overtuiging, volwaardig te doen participeren 
en te integreren in de maatschappij. 

De snelle ontwikkelingen in de medische 
technologie confronteren de samenleving 
met tot voor kort onbekende vragen rond het 
ontstaan en het einde van menselijk leven. 
Eerbied voor en beschermwaardigheid van 
menselijk leven dienen richtsnoer te zijn 
voor het handelen van de overheid. Dit telt in 
het bijzonder waar dit leven kwetsbaar is, zo-
als bij zieken, ouderen en het (ongeboren) 
kind. 

Openbare veiligheid en 
criminaliteitsbestrijding 
1.3.1 Preventie van criminaliteit is een zaak 

van de samenleving als geheel. 
Preventie dient te zijn ingebed in ie-
der bestuurlijk handelen en moet aan-
knopen bij lokale omstandigheden en 
de situatie van verschillende bevol-
kingsgroepen, waarbij de sociale 
autoriteiten binnen die groepen zo no-
dig worden ingeschakeld. Gemeenten 
en politie ondersteunen de activiteiten 
van maatschappelijke organisaties zo-
als scholen, woningbouwcorporaties, 
welzijnsinstellingen, die ter verster-
king van het draagvlak van de 
rechtsstaat bij de preventie worden 
betrokken. Preventie is mede gericht 
op het tegengaan van omstandigheden 
die criminaliteit bevorderen. Scholing 
en het arbeidsvoorzieningbeleid wor-
den onder meer daarop afgestemd. 

1.3.2 Voor de bestrijding van criminaliteit 
en fraude is naast versterking van de 
capaciteit van politie en het gevange-
niswezen, vooral een doeltreffender 
en rendabel gebruik van de beschik-
bare capaciteit nodig. Dit vereist: 

H 
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coördinatie met andere overheids-
diensten en samenwerking met de 
bevolking naar gelang de plaatselijke 
problemen of wijkproblemen; een op-
timaler gebruik van politie en de cel-
lencapaciteit en een betere onderlinge 
samenwerking en afstemming van po-
litie, openbaar ministerie en gevange-
niswezen; verandering van de wet-
geving. 

1.3.3 De inzet van de politie wordt ver-
beterd door: precisering van de taken 
van de politie en reorganisatie van ta-
ken die geen inzet van politieperso-
neel vergen en door andere over-
heidsdiensten en/of door herverdeling 
van sterkte kunnen worden verricht, 
waarbij de overgang van voormalig 
defensiepersoneel voor taken van in-
terne veiligheid wordt bevorderd; in-
voering van individuele roosters van 
werktijden die meer zijn toegesneden 
op de uren en plaatsen waar politie-
inzet nodig is; vermindering van ad-
ministratieve lasten; het gebruik van 
elders bij de overheid beschikbare in-
formatie ten behoeve van de opspo-
ring en vervolging. 

1.3.4 Overwogen wordt om de controle-
bevoegdheden van de politie te ver-
ruimen op plaatsen waar bepaalde 
misdrijven vaak voorkomen (zoals  

thans bij de wapencontrole op Schiphol) en 
om buiten de politiebegroting om, de kosten 
van opsporing bij fraude of het opsporen van 
illegale vermogens in mindering te brengen 
op de daarmee verkregen inkomsten van de 
staat. 
1.3.5 Om een 'wegzendbeleid' van veroor- 

deelden en van verdachten van ernsti-
ge misdrijven te voorkomen, heeft 
uitbreiding van de celcapaciteit prio-
riteit. Naast nieuwbouw worden de 
behandelplaatsen voor drugsverslaaf-
den en geestelijk gestoorden uitge-
breid (waardoor cellen vrijkomen); 
worden zo nodig wettelijke nood-
maatregelen getroffen inzake het 
bewarings- en gevangenisregiem (het 
tijdelijk gebruik van andere ruimten 
om de capaciteit uit te breiden); wordt 
voor zolang het capaciteitstekort 
bestaat en onder aanpassing van de 
personele bezetting, plaatsing van 
twee personen in één cel mogelijk ge-
maakt voor aan te duiden categorieën 
wetsovertreders ('gearresteerde zelf-
melders', zeer kort gestraften, mensen 
die hun boete niet betalen en vervan-
gende hechtenis moeten ondergaan, 
met het oog op uitzetting ingesloten 
vreemdelingen); worden de mogelijk-
heden van straf of voorlopige hechte-
nis die geen beslag leggen op celca-
paciteit, zoals alternatieve sancties en 
administratieve afdoening, optimaal 
gebruikt en zo mogelijk uitgebreid 
(civielrechtelijke aansprakelijkheid, 
vermogenssancties, maar ook 
borgstelling en electronisch huisar-
rest). 

1.3.6 Personen die gevangen zijn, ontvan-
gen voor de duur van hun gevan-
genschap geen financiële bijstand van 
gemeenschapswege. 

1.3.7 De mogelijkheid wordt onderzocht 
om de verantwoordelijkheid voor en 
het beheer van cellen ten behoeve van 
kortgestraften, tijdelijke bewaring en 
voorlopige hechtenis, op het niveau 
van de ressorten van de gerechts-
hoven bij het Openbaar Ministerie te 
leggen. 

1.3.8 Een optimaal gebruik van de beschik-
bare capaciteit en middelen vergt 
afstemming en coördinatie tussen de 
schakels in de justitiële keten, tussen 
de politie en andere overheids-
diensten en tussen wetgeving en 
uitvoering. Dit vereist een geïnte-
greerde beleidsvoering, waarop de 
betrokken diensten aanspreekbaar 
dienen te zijn. Het beleid voor de lo-
kale politiezorg wordt binnen de re-
gionale driehoek (korpsbeheerder, of-
ficier van justitie, korpschef) bepaald. 
Een deel van de sterkte is echter 
beschikbaar voor recherche, voor de 
bestrijding van de georganiseerde 
misdaad - met name in de grote ste-
den - en voor de vorming van 
regionale, landelijke en eventueel 
internationale opsporingsteams. Op  

landelijk niveau dient de verantwoordelijk-
heid voor de schakels in de justitiële keten, 
voor de verdeling van materieel en personeel 
van de politie en voor de relevante wet-
geving in één hand te liggen bij de Minister 
van Justitie. 
1.3.9 De reorganisatie van de rechterlijke 

macht wordt voortgezet. Daarnaast 
worden maatregelen voorgesteld om 
de rechtsgang te bekorten. De moge-
lijkheden van toepassing van 'snel-
recht', met name bij betrapping op 
heterdaad en bij overtredingen in 
groepsverband, worden uitgebreid. 

1.3.10 De aanpassing van het strafproces-
recht wordt voortgezet. Doel is een 
beter evenwicht tussen het belang van 
het naleven van vormen en procedu-
res door politie en Openbaar Ministe-
rie en het belang dat een ontdekt mis-
drijf wordt bestraft. Wettelijke rege-
lingen met betrekking tot het herstel 
van vormverzuimen door het OM 
worden waar mogelijk en met spoed 
ingevoerd. Een nadere definitie bij 
wet van het leerstuk van 'onrecht-
matig verkregen bewijs' wordt over-
wogen. Overschrijding van bevoegd-
heden moet primair door controle en 
disciplinaire stappen worden tegenge-
gaan, niet door het vrijuit gaan van 
criminelen. 

1.3.11 Gelet op het internationale karakter 
van met name de georganiseerde mis-
daad en van grootschalige fraudes 
werkt Nederland mee aan de uitbrei-
ding van samenwerking van de 
justitiële autoriteiten tussen de landen 
van de EG of de landen van het Ver-
drag van Schengen. Een drietal zaken 
hebben daarbij prioriteit. Allereerst 
de samenwerking tussen politie-
diensten, de uitwisseling van infor-
matie en de coördinatie en samenwer-
king bij de opsporing en bij de ver-
betering van uitleveringsprocedures. 
Nederland steunt de oprichting van 
een Europees centrum 'Europol' om 
deze samenwerking te organiseren en 
te coördineren. Voorts de samenwer-
king gericht op het bestrijden van 
handelingen die in alle landen als 
misdrijf worden beschouwd en de 
coördinatie van politie en vervolging 
in verschillende landen. Het gebruik 
van uitgewisselde informatie bij de 
vervolging en veroordeling wordt aan 
regels gebonden. Zolang er geen uni-
forme uitleg van dergelijke regels 
door een Europese rechter is gewaar-
borgd, dient Nederland zich de zeg-
genschap over het gebruik van 
verstrekte informatie voor te behou-
den. En tot slot de harmonisatie van 
de strafwetgeving waar dit nodig is 
om de vervolging op één plaats van in 
meerdere landen gepleegde mis-
drijven mogelijk te maken en om in 
nationaal en internationaal verband 
het beleid tot ontneming van weder-
rechtelijk verkregen voordeel met 
kracht door te zetten. 

Drugsbeleid 
1.3.12 Het beleid met betrekking tot het 

drugsgebruik wordt gepreciseerd en 
versterkt op basis van de huidige be-
leidsuitgangspunten. 

1.3.13 Voorkomen moet worden dat Neder-
land internationaal en met name bin-
nen de Gemeenschap terzake van het 
drugsbeleid geïsoleerd raakt. Daartoe 
is een actieve en consistente pre-
sentatie van het beleid nodig. Met an-
dere landen wordt samengewerkt om 
de door hen als ongewenst ervaren 
gevolgen van het Nederlandse beleid 
te beperken. 

1.3.14 In het 'driehoeksoverleg' tussen open-
baar ministerie, de politie en de bur-
gemeester worden hanteerbare crite-
ria opgesteld om het aantal 'coffees-
hops' terug te dringen. Bij gebleken 
gebruik of bemiddeling in de verkoop 
van hard drugs ter plaatse dient tot 
sluiting te worden overgegaan. Op 
landelijk niveau worden maatregelen 
getroffen om de verbouw en handel 
van planten en grondstoffen voor soft 
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daarom scherp bestreden te worden. 
De regelgeving met betrekking tot de 
verblijfsstatus, het ver- strekken van  pq 

voorzieningen en de toegang tot de 0 EN  
arbeidsmarkt worden op elkaar afges- 
temd en vereenvoudigd tot een be- 
perkt aantal standaardcategorieën. De 

4 
vreemdelingendienst is bevoegd tot 
indeling. Voorts wordt het vreemde - 
hingentoezicht versterkt, waarbij de 
overheid gebruik moet kunnen maken 
van de haar beschikbare informatie. 1 . 

. 

Tenslotte worden de sancties voor il- 
legale tewerkstelling verscherpt. De j 
aansprakelijkheid van de werkgever ., . 

voor de kosten van opvang in Neder- 
. . ...... .. .. . . . . 

land wordt overwogen. De mogelijk-  

heden van seizoenarbeid en tewerks- 
telling van vreemdelingen die slechts .: 

tijdelijk legaal in Nederland aanwezig 
zijn, worden daarentegen verruimd. H.  
Betrokkenen kunnen daaraan geen L: 
aanspraken op voortgezet verblijf on- 
tlenen, noch rechten op sociale zeker-  
heid na hun vertrek. Onderzocht 

.' . 
'. 

... 

wordt of eventueel betaalde premies 
en belastingen bij daadwerkelijk ver- •.: 

trek kunnen worden uitgekeerd. : ............ 

1.3.32 Met het oog op een afdoende be- . 

heersing van het personenverkeer, Foto: Persburo Dijkstra B. V. 
bestrijding van illegaal verblijf en be- 
heersing van de kosten, worden op 

drugs, de volle aandacht is verder no-
dig voor de bestrijding van criminele 
exploitatie van drugsverslaving. 

1.3.15 Directe of indirecte reclame voor het 
gebruik van soft drugs wordt bestre-
den. De overheid versterkt de voor-
lichting over de risico's van het ge-
bruik van drugs. Een bijzondere in-
spanning wordt gericht op groepen 
waarbinnen het gebruik dreigt toe te 
nemen. De bevolkingsgroep die het 
aangaat wordt hierbij zoveel mogelijk 
betrokken. De hulpverlening wordt 
afgestemd op de cultuur van de be-
trokken groep. 

1.3.16 De voorwaarden voor een doel-
treffend gebruik van de mogelijkheid 
om verslaafden, met inbegrip van ver-
dachten/veroordeelden, tot een af-
kickbehandeling aan te zetten, wor-
den verruimd en verbeterd. 

1.3.17 De overlast van gebruikers wordt bes-
treden. Concentraties van gebruikers 
hebben een aanzuigende werking, 
deze dienen vermeden te worden. De 
mogelijkheid van gecontroleerde klei-
ne gebruiksruimten kan worden over-
wogen. 

Rechtshulp 
1.3.18 Een goede rechtspraak vereist dat 

deze toegankelijk is voor de minst 
draagkrachtigen in situaties waarin 
een ernstige aantasting van hun rech-
ten dreigt. Rechtspraak is echter geen 
gratis goed. De rechtsbijstand wordt 
vanuit die optiek geconcen-treerd op 
wezenlijke problemen, waarbij van 
betrokkenen een eigen bijdrage wordt 
verlangd en gezocht wordt naar ande-
re maatregelen van volumebe-
heersing. Partijen dienen een prikkel 
te hebben om conflicten onderling op 
te lossen. 

Samenlevingsopbouw 
1.3.19 Het overheidsbeleid erkent en berust 

op het inzicht dat mensen niet alleen 
als individu maar ook in hun maats-
chappelijke verbanden deelnemen aan 
de samenleving. Het beleid is er op 
gericht om individuen de mogelijk-
heid en middelen te verschaffen om 
deel te nemen aan het maatschappe-
lijk verkeer, op eigen kracht, vanuit 
het besef van eigen waarden en iden-
titeit en in eigen verbanden. 

1.3.20 De overheid schept voorwaarden voor 
toereikende geestelijke verzorging 
voor mensen en groepen mensen die 
in omstandigheden verkeren waar-
door deze bijstand voor hen minder 
bereikbaar of onbereikbaar is. Hierbij 
moet gedacht worden aan de geeste-
lijke verzorging in de krijgsmacht, in 
penitentiaire inrichtingen, in rijks- en 
particuliere inrichtingen van kinder-
bescherming waar maatregelen en 
straffen worden tenuitvoer gelegd en 
andere instellingen van jeugdhulpver-
lening. 

1.3.21 De nauwste relaties zijn die binnen 
het huwelijk of binnen andere relaties 
waarin men zorg en verantwoorde-
lijkheid voor elkaar aanvaardt. Wan-
neer daarin kinderen opgroeien, is het 
gezin ook de belangrijkste 'bron' voor 
de overdracht van waarden. 

1.3.22 Samenlevingsvormen, waarin twee 
mensen, ook van gelijk geslacht of 
naaste bloedverwanten, duurzaam de 
verantwoordelijkheid voor elkaar 
aanvaarden, hebben aanspraak op met 
het huwelijk vergelijkbare rechten en 
plichten. Daartoe wordt bij de ge-
meentelijke overheid wettelijk de mo-
gelijkheid van registratie van deze 
verbanden geopend. 

1.3.23 De rechtspositie van partners in gere- 
gistreerde samenlevingsvormen is ge-
lijk aan die van gehuwden waar het 
hun relatie ten opzichte van elkaar be-
treft, huwelijksvermogensrecht, ali-
mentatie, erfrecht; in hun relatie ten 
opzichte van derden in het private 
verkeer, zoals de huurbescherming; in 
hun relatie ten opzichte van de over-
heid, zoals belastingen, sociale zeker- 

heid, huursubsidie en studiefinanciering. In-
zake de rechten en plichten van partners in 
geregistreerde samenlevingsvormen ten op-
zichte van eventuele kinderen wordt een par-
tnervoogdijschap mogelijk gemaakt. Bij de 
adoptiewetgeving blijft als uitgangspunt ge-
handhaafd dat er een juridische vader en een 
juridische moeder zijn, omdat de mogelijk-
heden die adoptie biedt, gericht zijn op 
vervanging van de afstammingsrelatie. 

1.3.24 Vanwege de gelijkwaardigheid van 
de echtgenoten, moet ieder van hen 
op gelijke wijze over het arbeidsinko-
men en de daarvoor in de plaats ko-
mende uitkeringen kunnen beschik-
ken, met behoud van de mogelijkheid 
om hiervan bij huwelijkse voorwaar-
den af te wijken. 

1.3.25 Teneinde een sociaal beleid te kunnen 
voeren dat aansluit bij de feitelijke 
draagkracht van niet geregistreerde 
samenwonenden, zal de handhaving 
van de regels in de fiscaliteit, de So-
ciale zekerheid en de controle op de 
uitvoering worden versterkt door kop-
peling van de gegevensbestanden. 

1.3.26 Ten aanzien van vreemdelingen die 
voor duurzaam verblijf zijn toegela-
ten en in Nederland in een ach-
terstandssituatie dreigen te geraken, is 
het beleid erop gericht hen aan te spo-
ren zo snel mogelijk volwaardig 
zelfstandig aan het maatschappelijk 
verkeer deel te nemen via scholing en 
beheersing van de Nederlandse taal. 
Aan het ongebruikt laten van de ge-
boden mogelijkheden kunnen ook in 
de sfeer van de verblijfsregeling 
consequenties worden verbonden. 
Het beleid met betrekking tot de ui-
twijzing van bij strafbare handelingen 
betrokken vreemdelingen wordt 
verscherpt. 

1.3.27 Nederland voert een restrictief toela-
tingsbeleid. Toelating in geval van 
gezinshereniging of -vorming is mo-
gelijk, maar laat onverlet dat eisen ge-
steld worden om te verzekeren d het 
gezin zich hier sociaal en economisch 
op eigen kracht staande kan houden. 
Het beleid om schijnhuwelijken tegen 
te gaan wordt verbeterd, zo nodig 
door de termijn te verlengen geduren-
de welke het huwelijk bestaan moet 
hebben voor toelating en door par-
tners over en weer aansprakelijk te 
stellen voor de kosten van elkaars on-
derhoud. 

1.3.28 Ten aanzien van vluchtelingen komt 
Nederland zijn verdragsverplichtin- 
gen ruimhartig na. Opvang in de re-
gio, waar mogelijk, heeft de voor- 
keur. Programma's van de Hoge 
Commissaris gericht op de eigen re-
gio worden ondersteund. Tevens 
wordt meegewerkt aan toelating van 
vluchtelingen die naar het oordeel 
van de Hoge Commissaris niet in hun 
eigen regio kunnen blijven. Bevor- 
derd wordt dat degenen voor wie ge-
rede opvang in de regio beschikbaar 
is, worden teruggezonden. De positie 
van vluchtelingen die door oorlog of 
andere rampen, tijdelijk niet naar hun 
eigen land terug kunnen keren, dient 
wettelijk geregeld te worden. 

1.3.29 Waar mogelijk wordt de wetgeving 
aangepast teneinde de procedures tot 
vaststelling van de vluchtelingensta- 
tus te bekorten. 'Misbruik' van de pro-
cedures door personen die kennelijk 
om andere dan redenen van vervol-
ging toelating zoeken, wordt tegenge-
gaan. 

1.3.30 In afwachting van een gemeenschap-
pelijk toelatings- en vluchtelingenbe- 
leid in de Gemeenschap streeft Ne- 
derland naar afstemming en coördina-
tie van beleid met andere lidstaten 
van de Gemeenschap respectievelijk 
met de partijen bij het Verdrag van 
Schengen. 

1.3.31 De duurzame aanwezigheid van grote 
aantallen illegaal in Nederland ver- 
blijvende vreemdelingen vormt op 
termijn een bedreiging voor de maats-
chappelijke verhoudingen en dient  

rijksniveau de bevoegdheden met be-
trekking tot het toelatingsbeleid, de 
regeling van het verblijf en de opvang 
van vreemdelingen die slechts tijde-
lijk aanwezig zijn, in één hand ver-
enigd. 

Medisch-ethisch beleid 
1.3.33 De overheid bevordert dat bij on-

derzoek en toepassingen die wel wor-
den toegestaan maar niet vrij zijn van 
ethische en maatschappelijke vragen, 
tevens onderzoek naar een antwoord 
op die vragen plaatsvindt of, indien 
dergelijke implicaties niet duidelijk 
zijn, een gedragscode wordt gehan-
teerd of verplicht gesteld bij voor-
beeld als voorwaarde voor subsi-
dieverlening. 

1.3.34 Instellingen voor gezondheidszorg 
worden verplicht medisch-ethische 
commissies in te stellen. De vrij-
blijvendheid daarvan (bij voorbeeld 
van de meldingsplicht en van de 
adviezen) wordt teruggedrongen. De 
commissies zijn verplicht een open-
baar medisch-ethisch jaarverslag op 
te stellen. 

1.3.35 Commissies van de Gezondheidsraad 
worden zodanig samengesteld dat 
niet alleen de verscheidenheid van 
disciplines maar ook de pluriformiteit 
van levensbeschouwelijke stromin-
gen vertegenwoordigd is. De Minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur alsmede de Minister van Jus-
titie dienen te dien aanzien hun veran-
twoordelijkheid te kunnen uitoefenen. 

1.3.36 De overheid bevordert door regel-
geving dat men bij in vitro fertilisatie 
niet méér embryo's doet ontstaan dan 
noodzakelijk voor het initiren van een 
zwangerschap. Het doen ontstaan van 
een embryo, anders dan met het oog 
op een zwangerschap, wordt verbo-
den. Dit houdt een verbod in van pre-
implantatiediagnostiek met behulp 
van embryo'splitsing'. Experimenten 
met embryo's worden verboden. Ge-
streefd dient te worden naar Europese 
afdwingbare rechtsregels ten aanzien 
van de beschermwaardigheid van 
leven. 

1.3.37 De overheid ondersteunt, vanwege de 
ethische vragen die de gangbare ivf-
praktijk met zich meebrengt, On-
derzoek en onderzoekstoepassingen 
die een alternatief vormen voor de 
oplossing van vruchtbaarheidsproble-
men. 

1.3.38 Kunstmatige voortplantingstechnie- 
ken worden slechts aangewend als 
sprake is van onvruchtbaarheid of on-
begrepen onvruchtbaarheid waardoor 
de wensouders samen geen kind kun-
nen krijgen. Daarom komen alleen  

man/vrouw-relaties in aanmerking voor deze 
voortplantingstechnieken. Bij niet-gehuwde 
"wensouders" wordt aan de schriftelijke ins-
temming van de wensvader met de kunstma-
tige bevruchting het juridisch vaderschap ge-
koppeld. 
1.3.39 Inzake de positie van de donor van 

geslachtscellen geldt dat het kind bij 
meerderjarigheid recht heeft op inza-
ge van de persoonsidentificerende ge-
gevens van de donor. De wet regelt de 
daarvoor vereiste voorzieningen. In 
het belang van het kind kan bij rech-
terlijke uitspraak van de meerderja-
righeidseis worden afgeweken. 

1.3.40 Commerciële handel in menselijke 
weefsels en in genetisch materiaI, 
alsmede commerciële bemiddeling 
bij het donorschap, worden strafbaar 
gesteld. 

1.3.41 De gevolgen van medisch-technische 
ontwikkelingen (zoals het ontstaan 
van meerlingzwangerschappen ge-
volgd door selectieve abortus en de 
mogelijkheid van het verrichten van 
erfelijkheidsonderzoek gevolgd door 
"proefzwangerschappen") hebben be-
tekenis voor de naleving van de Wet 
zwangerschapsafbreking. Het kabinet 
onderwerpt daarom deze nieuwe pro-
blematiek aan een studie. 

1.3.42 De overheid dient meer dan tot nu toe 
onderzoek en onderzoekstoepassin-
gen in het kader van primaire preven-
tie te ondersteunen. 

1.3.43 Gentherapie op het niveau van ge-
slachtscellen of embryonale cellen, de 
zogenaamde kiembaangentherapie, 
wordt verboden. Deze techniek ver-
onderstelt het experimenteren met 
embryo's. Gentherapie op het niveau 
van lichaamscellen, somatische gen-
therapie, is geoorloofd mits het ingrij-
pen een individueel medisch-thera-
peutisch doel heeft. 

1.3.44 Gebruik van of handel in genen van 
een andere soort, bij voorbeeld die-
ren, of van gesynthetiseerde genen, 
ten behoeve van gentherapie bij de 
mens is ongeoorloofd, indien de be-
trokken genen in hun effect kenmer-
kend voor de soort zijn. 

1.3.45 Chimaeren en klonen met menselijk 
materiaal dient te worden verboden. 
Het maken van hybriden, waarbij een 
genoom ontstaat uit het samenbren-
gen van geslachtscellen van dieren en 
mensen, moet eveneens worden ver-
boden. Gestreefd wordt naar een Eu-
ropees afdwingbaar verbod. 

1.3.46 Een gericht erfelijkheidsonderzoek 
als voorwaarde voor de toegang tot 
een aanvullende verzekering of voor 
de toegang tot arbeid wordt verboden. 
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Nederland ondergaat in sterke mate de in-
vloeden van de internationale conjunctuur. 
De wereldeconomie zal ook in de toekomst 
meer en meer vervlochten raken. De snelle 
economische ontwikkeling in Azië, het om-
schakelingspoces in Midden- en Oost-Euro-
pa en de toenemende mobiliteit van onderne-
mingen geven aan, dat de concurrentie op het 
internationale vlak alleen maar toe zal ne-
men. In deze context worden kennis, tech-
nisch kunnen en een goed ondernemingskli-
maat steeds belangrijker. 

In eigen land is thans weer sprake van een 
fors oplopende werkloosheid, tegenvallende 
werkgelegenheidsgroei en nog steeds te veel 
arbeidsongeschikten. Daarnaast is de ar-
beidsmarkt en het arbeidsklimaat te weinig 
flexibel. De beroepsbevolking zet veelal 
jong en abrupt een al dan niet gedwongen 
punt achter het arbeidzame leven. Gecombi-
neerd met de relatief nog steeds geringe ar-
beidsparticipatie van vrouwen leidt dit tot 
een scheefgroei in de verhouding tussen het 
aantal werkenden en degenen die geen be-
taald werk (meer) verrichten. Voorts kampt 
Nederland nog steeds, ondanks de forse ver-
laging van de afgelopen tien jaar, met een 
hoog financieringstekort, een bijbehorende 
rentelast en een hoge staatsschuld met een 
hoge collectieve lastendruk. 

Dit alles werkt verlammend en bedreigt de 
concurrentiepositie. De sterke kanten van de 
Nederlandse economie, in de industrie, de 
dienstverlening en de landbouw moeten be-
houden blijven en benut worden. Gegeven de 
veranderende Nederlandse samenleving en 
in een sterk veranderde wereld, is een andere 
aanpak van de sociaal-economische en 
financiële problemen nodig, willen wij tal 
van maatschappelijke voorzieningen en ac-
tiviteiten overeind houden. 

Zwaartepunten in het beleid liggen aan de 
ene kant bij lagere arbeidskosten, lagere las-
tendruk en een lagere overheidsschuld, maar 
anderzijds ook bij meer uitgaven voor infras-
tructurele investeringen en voor veiligheid. 
Tegen de achtergrond van het behoedzame 
groeiscenario van het Centraal Planbureau 
zal dit het nodige vragen van burgers, sociale 
partners en overheid. 
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ILL  Effecten van internationalisering 
De internationale economische wereld is de 
afgelopen jaren sterk veranderd. Dat geldt 
voor de Europese Gemeenschap en daarbui-
ten. Na de val van de Berijnse muur zijn  

nieuwe mogelijkheden ontstaan voor econo-
mische samenwerking met de landen van 
Midden- en Oost-Europa. In Azië is het niet 
alleen meer Japan dat de toon aangeeft. Vele 
landen op dit continent, waaronder China, 
zijn belangrijke nieuwe exporteurs gewor-
den. Sommigen van hen kwamen tot voor 
kort nog in aanmerking voor ontwikkelings-
hulp en zijn nu belangrijke handelspartners 
aan het worden. Deze nieuwe mogelijkheden 
gaan gepaard met meer concurrentie. De 
aandacht zal gericht moeten blijven op de 
landen en regio's die onvoldoende mee kun-
nen komen. Door vrijere wereldhandel krij-
gen ook zij betere kansen en mogelijkheden. 
Kortom, de wereld is ook in economische zin 
meer vervlochten dan ooit. Nederland zal 
daar op in moeten spelen. 

11.1.1 In een open economische wereldorde 
moeten minder ontwikkelde landen 
en regio's volwaardig kunnen partici-
peren. Daarvoor zijn in het bijzonder 
van belang kennisoverdracht en het 
hebben van reële toegang tot markten. 
Het vrijmaken van de wereldhandel, 
onder meer via GATT-akkoorden  
(General  Agreement  on Tariffs  and  
Trade),  wordt ook met het oog daarop 
bevorderd. 

11.1.2 Economie en milieu dienen geplaatst 
te worden in het perspectief van een 
duurzame ontwikkeling. Internatio-
naal vastgestelde regulerende milieu-
heffingen, minstens op het niveau van 
de EG, kunnen daarbij een stimule-
rende rol spelen. 

11.1.3 Internationaal streeft Nederland 
zoveel mogelijk naar een harmonisa-
tie van overheidsregels die mede de 
concurrentievoorwaarden bepalen. 
Dat geldt ook voor randvoorwaarden 
voor de economische ontwikkeling, 
zoals de zorg voor het milieu. 

11.1.4 Verdergaande Europese integratie is 
noodzakelijk. Het streven is dan ook 
gericht op de voltooiing van een 
Economische en Monetaire Unie  
(EMU).  Ter bespoediging van dit pro-
ces wordt er bij de vorming van de  
EMU  rekening mee gehouden dat niet 
alle lidstaten van de EG hieraan op 
voorhand deelnemen. Naast de eco-
nomische eenwording moet eveneens 
recht worden gedaan aan sociaal-cul-
turele en ecologische aspecten en aan 
de eigen verantwoordelijkheid van 
(internationale) maatschappelijke or-
ganisaties. 

11.1.5 Het streven van de EG naar één geIn-
tegreerde concurrerende markt wordt 
met kracht voortgezet. Vormen van 
protectie via staatsbedrijven evenals 
vormen van wanordelijke concurren-
tie moeten worden bestreden in het 
Europese mededingingsbeleid. Ne-
derland is voorstander van een vrijer 
weg- en luchtverkeer. 

11.1.6 Bij de uitbouw van beleid en regel-
geving van de EG mag geen bestuur-
lijke en financiële scheefgroei optre-
den door te veel politieke ambities 
alsmede beleidsmatige en financiële 
onbeheersbaarheid. 

11.2. Versterking van de 
economische struktuur 
Het economische herstelbeleid van de afge-
lopen jaren maakte het mogelijk om tegen el-
ders gesignaleerde trends in, in Nederland 
forse groei van de werkgelegenheid en flinke 
reducties van het financieringstekort te be-
reiken. De veranderde omstandigheden en 
verwachtingen voor de toekomst vragen 
versterking van de economische structuur. 
De markt van vandaag stelt nu eenmaal an-
dere eisen. 

11.2.1 Het beleid gericht op verdere gezond-
making van de overheidsfinanciën 
wordt voortgezet. Het beslag van de 
overheid op het nationaal inkomen 
moet verder worden teruggebracht. 
Het aanspreken van de burger op zijn 
financiële verantwoordelijkheid  

de eventueel extra financiële ruimte 
(bijvoorbeeld uit meevallende econo-
mische groei of uit regulerende 
heffingen), wordt in eerste aanleg 
aangewend voor lastenverlichting 
(zie art. 11.2.11). De overheid ziet af 
van specifieke nationale conjunctuur-
politieke programma's. 

11.2.6 Met de aangegeven financiële bena-
dering moet het op termijn mogelijk 
zijn te komen tot een vermindering 
van de staatsschuldquote tot 50% van 
het Netto Nationaal Inkomen (NNI), 
een collectieve bruto uitgavenquote 
van 50% NNI en een maximaal tarief 
in de inkomstenbelasting van 50%. 

11.2.7 De ingezette lijn voor wat betreft in-
vesteringen in de infrastructuur moet 
worden doorgetrokken. Het Aardgas-
batenfonds en het Infrastructuurfonds 
worden ingezet ten behoeve van 
nieuwe publieke en publiek-private 
investeringen in de fysieke infrastruc-
tuur. Eveneens worden middelen vrij-
gemaakt voor investeringen in de 
kennis- en technologische infra-
structuur. De activiteiten van deze 
fondsen worden zo goed mogelijk op 
elkaar afgestemd en zo nodig geïnte-
greerd. Daarnaast worden ook de mo-
gelijkheden van private financiering 
optimaal benut. Publiek-private sa-
menwerking wordt in het economisch  

dige arbeidsplaatsen wordt het wette-
lijk minimumloon afgeschaft. Mocht 
afschaffing van het wettelijk mini-
mumloon op juridische gronden (In-
ternational Labour  Organization ILO-
verdrag 13 1) niet mogelijk blijken, 
dan wordt gekozen voor een verla-
ging van het volwassen minimum--
loon tot 80% van het huidige niveau. 
Dit is in lijn met de bij de Algemene 
Bijstandswet voorgestane verzelfstan-
diging. Als gevolg van de minimum-
loonmaatregelen verdwijnen de des-
betreffende loonkostensubsidie-rege-
lingen. Ook de netto-netto koppeling 
wordt dan niet gehandhaafd. 

11.2.11 Bij lastenverlichting wordt uitgegaan 
van een tariefverlaging gericht op een 
zo groot mogelijk werkgelegenheids-
effect aan de onderkant van het loon-
gebouw. Drukverlichting aan de on-
derkant van het loongebouw, met het 
oog op een betere werking van de ar-
beidsmarkt, zal in belangrijke mate in 
de premiesfeer moeten worden 
gevonden gezien het geringe aandeel 
van de belastingheffing in de eerste 
schijf. Ook zullen mogelijkheden van 
drukverlichting op lage (deeltijd) in-
komens worden onderzocht. 

11.2.12 Op  het gebied van het consumenten-
beleid zal de nadruk steeds meer ko-
men te liggen bij de EG, waarbij ons 

noopt tegelijkertijd tot een uiterst be- beleid en in het infrastructuurbeleid 
hoedzaam uitgavenbeleid van de toegepast indien daardoor een goede 
overheid. Reductie van consumptieve en verantwoorde risicospreiding kan 
subsidies (overdrachtsuitgaven) dient worden gerealiseerd. 
zo veel mogelijk gepaard te gaan met 11.2.8 Ten aanzien van de opbrengsten uit 
lastenverlichting om afwenteling te deelnemingen van het Rijk moet gel- 
voorkomen en eigen verantwoorde- den dat zij, eventueel, via het 
lijkheden te herstellen. Aardgasbatenfonds, voor de private 

11.2.2 Het financieel beleid is in ieder geval sector beschikbaar moeten blijven. 
gericht op de realisatie van de  EMU-  11.2.9 Het verder terugdringen van subsidies 
normen. Het financieringstekort van blijft noodzakelijk. In het bijzonder 
het Rijk wordt jaarlijks teruggebracht wordt hierbij gedacht aan relatief gro- 
met 0.5 procentpunt Bruto Binnen- te uitgavenposten zoals openbaar  
lands  Produkt (BBP). In of voor 1998 vervoer, volkshuisvesting en studie- 
moet langs deze lijn de doelstelling financiering. De noodzaak van ha- 
van 2% BBP voor dat tekort worden lansverkorting (lagere belasting- en 
bereikt. premiedruk én gelijktijdige  vermin- 

11.2.3 Er wordt gekozen voor een be- dering van subsidies en aftrekposten) 
hoedzaam en vooral sober begro- blijft onverminderd van kracht. Voor- 
tingsbeleid. Zowel de jaarlijkse stij- ts wordt de werking van het systeem 
ging van de netto uitgaven van het van 'gekoppelde' subsidies (de over- 
Rijk alsook die van de sociale zeker- heid levert bijdragen mits eveneens 
heid (dat zijn samen de netto collec- sprake is van substantiële particuliere 
tieve uitgaven) worden afgestemd op bijdragen) nadrukkelijker ingezet, 
maximaal de jaarlijkse prijsstijging voorzover subsidieverstrekking al 
van het BBP. noodzakelijk is. 

11.2.4 Binnen het voorgestane begrotingsbe- 11.2.10 In het kader van een betere werking 
leid wordt een hoger gewicht toege- van de arbeidsmarkt dient de wig (de 
kend aan uitgaven voor veiligheid en afstand tussen bruto- en nettoloon) te 
aan investeringen in de infrastructuur worden verkleind. De gunstiger fisca- 
en andere produktieve uitgaven die de le behandeling van inkomsten uit ar- 
vestigingsfactoren en daarmee onze beid wordt voortgezet (arbeidskosten- 
concurrentiepositie ten goede komen. forfait). Met het oog op eveneens een 

11.2.5 De financiële ruimte na het zeker stel- betere werking van de arbeidsmarkt 
len van de tekortdoelstelling, evenals en het scheppen van relatief eenvou- 
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iT1.11fllsi  

In de veranderde omgeving moeten nieuwe 
mogelijkheden benut worden. Meer flexibili-
teit is gewenst, bijvoorbeeld in onze kijk op 
werk én werken. We moeten strenger wor-
den waar het gaat om de balans tussen rech-
ten en plichten in de sfeer van onze collec-
tieve voorzieningen. We moeten zekerheid 
bieden aan hen die voor nu en straks echt op 
onze gezamelijke steun zijn aangewezen. 
Fraude en misbruik moeten worden uitge-
bannen. De regelgeving over de verdeling 
van verantwoordelijkheden moet helder zijn. 
Overheid, particuliere organisaties en bur-
gers moeten weten wie wat te doen staat. 
Verantwoordelijkheden dienen niet te wor-
den afgewenteld, er moet een nieuwe balans 
komen tussen beslissen, betalen en genieten. 
Om ook in de toekomst kwaliteit te kunnen 
bieden, moeten we onze technologie op peil 
houden. Vakmanschap zeker stellen door 
goede opleiding en scholing. Daarnaast on-
derzoek en ontwikkeling aanjagen, zodat we 
niet alleen de boot niet missen, maar daar 
waar we sterk zijn voorop blijven lopen. 
Werkgelegenheid en arbeidsparticipatie 
moeten voorop staan. Om kansen te bieden 
aan nieuwe toetreders en herintreders op de 
arbeidsmarkt. Om keuzes mogelijk te maken 
voor hen die werk en zorg naar eigen inzicht 
willen verdelen. Om een hecht draagvlak on-
der onze voorzieningen te leggen. 
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land toeziet op meer onderlinge sa-
menhang tussen richtlijnen. In Neder-
land zal de ingeslagen weg van zelf-
regulering op het gebied van leve-
ringsvoorwaarden, klachtenbehande-
ling en produktinfonnatie worden 
voortgezet. Nederland zal zich ervoor 
inzetten dat in de Europese wetgeving 
produktinformatie naar de consument 
in de eigen landstaal verplicht blijft. 

I1.2.13 Binnen de EG ontstaat steeds meer 
concurrentie tussen regio's ten 
aanzien van het bedrijfs- en investe-
ringsklimaat. Het regionaal beleid 
bevordert een geografisch evenwich-
tige economische ontwikkeling, 
waarbij de nadruk ligt op een verdere 
versterking van de economische 
structuur in het Noorden. Regionale 
middelen zullen meer worden aan- 

gewend voor de ontwikkeling en on-
dersteuning van samenwerkingspro-
jecten van scholen, onderzoekscentra 
en bedrijven in kansrijke econo- 
mische sectoren. In de regio's waar 
het EG-regionaal beleid van toe-
passing is, wordt het nationale beleid 
nauw afgestemd op de Europese mo-
gelijkheden om optimaal gebruik te 
kunnen maken van de EG-structuur-
fondsen. 

11.2.14 Het exportbevorderingsbeleid richt 
zich met name op de versterking van 
de exportpositie van het midden- en 
kleinbedrijf (MKB). Vanwege de gro-
te afhankelijkheid van de Neder-
landse export van de Westeuropese 
markt en vanwege de noodzaak te ko-
men tot een betere spreiding wordt 
speciale aandacht geschonken aan ex-
portondersteuning op verderweg ge-
legen groeimarkten. 

11.2.15 De modernisering van de Neder-
landse mededingingswetgeving wordt 
voortgezet. Defensieve afspraken 
worden verboden, maar voor con-
structieve vormen van samenwerking 
blijft wel ruimte. Een en ander zal 
zijn beslag krijgen in een algehele 
herziening van de mededingingswe-
tgeving, waarbij de Wet Economische 
Mededinging analoog aan de Euro-
pese regelgeving van een verbodsys-
teem zal uitgaan. 

11.2.16 In gereguleerde sectoren zoals 
vervoer, openbaar vervoer, genees-
middelen en telecommunicatie wordt 
de marktwerking indien mogelijk 
versterkt. 

11.2.17 Terwille van voldoende sociaal-eco-
nomische dynamiek wordt overbodi-
ge bureaucratie tegengegaan. Alle 
wetsvoorstellen met belangrijke eco-
nomische effecten gaan bij aanbie-
ding aan de Ministerraad vergezeld 
van een gedegen bedrijfseffectentoe-
ts. 

I1.3. Overlegeconomie 
Nederland wordt internationaal hoog aange-
slagen vanwege zijn relatieve arbeidsrust. 
Dit is een belangrijk concurrentievoordeel. 

Ook het sociale klimaat onderscheidt zich in 
het algemeen niet door grote conflicten of te-
genstanden. Eén en ander is te danken aan 
het feit dat ons sociaal-economisch leven ge-
kenmerkt wordt door rede en overleg. Veran-
twoordelijkheden zijn gespreid naar plaats 
en functie. Representatieve maatschappelijke 
organisaties zijn daarbij onmisbaar. Een 
scherpere herschikking van verantwoorde-
lijkheden blijft evenwel geboden. Centraal 
moet daarbij staan een overheid die zich 
meer richt op haar kerntaken. Afwegingsme-
chanismen moeten verbeteren ten behoeve 
van snellere besluitvorming en uitvoering. 

11.3.1 De bestuurlijke vormgeving van de 
Nederlandse overlegeconomie wordt 
geënt op de eisen die een herstel van 
verantwoordelijkheden en een verder-
gaande internationalisering stellen. 

Dit betekent dat de bestuurlijke slag-
kracht moet worden vergroot. 
Noodzakelijke initiatieven heln;en 
niet in de kiem te worden gesmoord 
door regeldruk, afwentelmechanis-
men, verplichte maar weinig 'ver-
plichtende adviesronden en stroperi-
ge betrekkingen tussen overheid en 
samenleving. 

11.3.2 De overheid is bij de beleidsvoorbe-
reiding en -uitvoering met name ge-
baat bij advisering door en overleg 
met private partijen die relevante so-
ciaal-economische instrumenten in 
handen hebben. Coördinatie van soci-
aal-economisch beleid is bij spreiding 
van verantwoordelijkheden geboden. 

11.3.3 Als overleg- en adviesforum behoudt 
de Sociaal-Economische Raad (SER), 
mede gelet op de vorming van maats-
chappelijke consensus, een belangrij-
ke functie met een wettelijk veran-
kerde, termijngebonden adviesplicht 
op hoofdzaken. 

11.3.4 Wat betreft de financiële instrumen-
ten van de overheid wordt gezocht 
naar methoden die een herstel van 
verantwoordelijkheid mogelijk ma-
ken zoals meer  lump sum  financie-
ring en het scherper hanteren van het 
profijtbeginsel. Tot dat herstel be-
hoort ook meer financiële veran-
twoordelijkheid van de mede-overhe-
den, waaronder een grotere medebe-
kostiging van bijstand, algemene 
voorzieningen en individuele 
huursubsidie. In dat verband wordt 
gestreefd naar een Algemene 
Voorzieningen Wet (zie artikel 
11.5.12). 

11.3.5 De overheid concentreert zich op haar 
kerntaken. Dat betekent dat de burger 
meer eigen verantwoordelijkheid 
wordt gelaten. Van burgers en hun or-
ganisaties wordt dan ook verwacht 
dat publieke arrangementen gaan-
deweg worden vervangen door rege-
lingen en voorzieningen in de particu-
liere sfeer. Dat kan op verschillende 
terreinen, waaronder delen van de So-
ciale zekerheid. 

11.3.6 Het instrument van de algemeen ver- 

bindend verklaring (AVV) van col- 
lectieve arbeidsovereenkomsten 
(CAO) als middel van sociaal-econo-
mische ordening blijft gehandhaafd. 
Binnen het kader van de wet is niet 
algemeen verbindend verklaren van 
CAO's of onderdelen daarvan moge-
lijk, indien sprake is van aperte strij-
digheid met van tevoren aangekon-
digd overheidsbeleid waarover ook 
advies is ingewonnen. 

11.4. Verhoging van de inzet van kennis 
Investeren in kennis en technologie is 
noodzakelijk met het oog op een voorspoedi-
ge, duurzame ontwikkeling. Een land als Ne-
derland, met een hoog welvaartsniveau, dat 
wil concurreren, moet investeren in: oplei-
dingen die zijn toegespitst op de behoeften 
van arbeidsmarkt en bedrijfsleven; een hoog 
niveau van onderzoek en ontwikkeling; een 
goed georganiseerde kennisinfrastructuur. 
De overheid moet daarbij vooral een stimu-
lerende en motiverende rol spelen. 

11.4.1 Nederland ambieert een geavanceerde 
samenleving met een hoge kwaliteit 
van het bestaan, gebaseerd op een 
sterke en concurrerende marktsector. 
Technologische expertise wordt daar-
om op een hoog peil gehouden. Dit 
vereist een forse verhoging van de 
beschikbaarheid en toepassing van 
kennis (kennisintensiteit) van het be-
drijfsleven, ook in de dienstensector, 
en de overheid. Naast een algemene 
versterking van de vestigingsfactoren 
is een intensivering van het nationale 
technologie-, industrie- en we-
tenschapsbeleid noodzakelijk. Speer-
punten zijn onder meer informatie-
technologie, milieutechnologie, bio-
technologie en logistiek. 

11.4.2 De achterstand van de Nederlandse 
bedrijfsresearch op vooroplopende 
landen groeit. Deze trend moet wor-
den omgebogen. Dit is in de eerste 
plaats de verantwoordelijkheid van de 
ondernemingen zelf, maar de over-
heid moet optimale condities creëren. 
Een belangrijk element vormt een al-
gemene fiscale Research en  Develop-
ment (R&D)-faciliteit zoals deze in 
veel landen, ook in Europa, al bestaat. 

11.4.3 Het onderzoek in Nederland is nog te 
weinig relevant voor het bedrijfs-
leven. In de bekostiging van het 
universitaire onderzoek worden bin-
nen de eerste en tweede geldstroom 
meer middelen vrijgemaakt voor 
technologiegericht onderwijs en on-
derzoek. De omvang van het na-
tuurwetenschappelijke en technische 
onderzoek is momenteel te gering en 
sluit onvoldoende aan op de kennisv-
raag in de bedrijven. Het MKB maakt 
daarentegen nog te weinig gebruik 
van de kennisinfra- structuur. De 
samenwerking tussen kenniscentra en 
ondernemingen alsmede toepassings-
gericht onderzoek ('netwerken en 
clusters') moet worden gestimuleerd. 

11.4.4 Ook de kennisintensiteit van de over-
heidssector moet omhoog. De moge-
lijkheden van nieuwe technologie in 
de overheidsadministratie en bij over-
heidstaken als milieuverbetering, cri-
minaliteitsbestrijding, ouderenzorg, 
weg- en waterbouw, energievoorzie-
ning, woningbouw en dergelijke moe-
ten worden benut. 

11.4.5 Met het oog op de maatschappelijke 
inbedding van technologische on-
twikkelingen zullen de publieksvoor-
lichting en het technologisch aspec-
tenonderzoek worden versterkt. 

11.4.6 Standaardisatie, normalisatie en certi-
ficatie - in het bijzonder te realiseren 
op EG-niveau - worden van over-
heidswege ondersteund, met het oog 
op de afzet op internationale markten. 

11.4.7 Banken en institutionele beleggers 
moeten grotere ruimte krijgen voor 
deelnemingen in en het verstrekken 
van financieringsfaciliteiten voor risi-
covolle projecten. Zo nodig wordt de 
Bankwet verruimd. De Particuliere 
Participatie Maatschappij  (PPM)-re-
geling wordt toegespitst op technolo- 

gische starters om kansrijke, nieuwe 
initiatieven te ondersteunen. 

11.5. Arbeidsparticipatie 
en sociale zekerheid 
In Nederland zijn naar verhouding weinig 
mensen die nog betaald werk verrichten en 
relatief velen die een arbeidsloos inkomen 
ontvangen. Daardoor wordt het draagvlak 
onder onze maatschappelijke en sociale 
voorzieningen kleiner. Er dreigt een situatie 
te ontstaan waarin het geld niet meer opge-
bracht kan worden om alles op het huidige 
peil te handhaven. De bereidheid bij het wer-
kende en betalende deel om nog langer zo 
fors bij te dragen aan de voorzieningen van 
anderen die zelf goed in staat moeten worden 
geacht in het eigen onderhoud te (blijven) 
voorzien, wordt zwaar op de proef gesteld. 
Vergroting van de arbeidsparticipatie kan 
deze negatieve trend keren. In dit program 
ligt verder de nadruk op de participatie van 
vrouwen en daarnaast wordt extra aandacht 
besteed aan de problematiek van de langdu-
rig werklozen en de minderheden. 

11.5.1 Beleidsmaatregelen van de overheid 
worden getoetst op de bijdrage die ze 
leveren aan de bevordering van ar-
beidsparticipatie van met name bes-
taande uitkeringsgerechtigden (waar-
onder langdurig werklozen, gedeelte-
lijk arbeidsgeschikten en allochto-
nen). Mede met het oog op emancipa-
tie wordt de deelname aan betaalde 
arbeid door vrouwen gest-muleerd. 
De afstand tussen bruto- en nettoloon 
wordt daartoe verkleind en het 
verschil tussen loon en uitkering ver-
groot. Het wettelijk minimumloon 
wordt afgeschaft. 'Inkomensprijzen'  
(dat wil zeggen inkomensgerelateerde 
subsidies en tegemoetkomingen) 
worden mede vanuit het motief van 
de (hernieuwde) deelname aan betaal-
de arbeid bezien. De sociale zeker-
heid wordt geplaatst in het perspectief 
van bevordering van arbeidsparticipa-
tie en herstel van verantwoordelijkhe-
den. De uitkeringsgerechtigde wordt 
gestimuleerd het uiterste te doen om 
opnieuw door eigen arbeid in een in-
komen te voorzien. Elementen van 
opbouw van rechten naarmate men 
langer heeft gewerkt, worden in het 
stelsel van sociale zekerheid waar 
mogelijk versterkt. 

11.5.2 Meer aandacht is nodig voor flexibi-
lisering van de arbeid. Binnen de be-
drijven kan dit door deeltijdbanen, 
flexibele arbeidstijden, deeltijd-VUT 
(vervroegde uittreding), bedrijfs-
tij dverlenging en onbetaald verzor-
gingsverlof. Buiten de onderneming 
gaat het om het erkennen van meer 
flexibele arbeidsverhoudingen zoals 
seizoenarbeid en om het ont- slag-
recht. Sociale partners dragen op dit 
vlak, met name in het kader van de 
rechtspositionele voorwaarden, een 
eerste verantwoordelijkheid. Dit geldt 
ook voor de zeer gewenste mogelijk-
heden van deeltijdwerk, herintreding 
en - indien mogelijk - terugkeeropties 
na onbetaald verlof voor bepaalde 
tijd. De werkgever is gehouden ge-
motiveerd antwoord te geven op ver-
zoeken tot overgang op deeltijdar-
beid. De pensioengerechtigde leeftijd 
blijft niet langer gefixeerd op de leef-
tijd van de AOW (Algemene Ouder-
domswet), maar wordt geflexibili-
seerd. 

11.5.3 Werknemersverzekeringen tegen in-
komensderving (Werkloosheidswet, 
Ziektewet, Wet op de Arbeidson- 
geschiktheidsverzekering) worden 
overgedragen aan sociale partners, 
opdat een betere afstemming kan 
worden bereikt tussen werkgelegen-
heid, inkomensontwikkeling, sociale 
zekerheid, arbeidsvoorziening, scho- 
ling en technologische vernieuwing. 
Daartoe vormen 'bredere CAO's 
geschikte kaders. Bovenwettelijke so- 
ciale zekerheidsafspraken vallen bui-
ten de definitie van de collectieve las- 
tendruk. Zolang deze overdracht niet 
is gerealiseerd worden de werkne- 
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lastendruk. Zolang deze overdracht van de lastendruk. De afstemming voor de bijstand en krijgen daartoe den met de feitelijke kosten van kin- 
niet is gerealiseerd worden de werk- tussen de uitvoering van de sociale niet alleen een grotere beleidsvrijheid deren in het betreffende land. 
nemersverzekeringen herzien volgens zekerheid en de arbeidsvoorziening doch ook meer financiële ver- Voorzover dit mocht strijden met in- 
de artikelen 11.5.4, 11.5.5 en 11.5.7. wordt verbeterd. Vermindering van antwoordelijkheid. De kwaliteit van ternationale regelingen dringt Neder- 

11.5.4 De Ziektewet gaat geleidelijk ver- het aantal scholingsregelingen en be- de uitvoering en het toezicht op een land aan op wijziging daarvan. 
dwijnen, staande de verplichting in perking  van loonkostensubsidies hij- zorgvuldige naleving worden ver- 11.5.14 De Algemene Nabestaandenwet 
het Burgerlijk Wetboek voor de gen in het beleid extra aandacht. beterd. Bestrijding van fraude en  on- wordt op termijn, en met inachtne- 
werkgever om gedurende een bepaal- 11.5.9 De sociale zekerheid voor ambtena- eigenlijk gebruik wordt ming van een redelijke overgangsre- 
de periode in inkomensvervanging te ren wordt per 01-01-1996 op dezelfde geïntensiveerd. geling voor bestaande gevallen, af- 
voorzien. De periode van twee of zes leest geschoeid als die voor werkne- 11.5.12111 het verlengde van artikel H.5.11 geschaft. Dit tegen de achtergrond 
weken wordt daartoe verlengd. Deze mers in het bedrijfsleven met ge- wordt de introductie van een Algeme- van de toegenomen mogelijkheden 
ombouw wordt na verloop van tijd lijktijdige risicoverevening. De ne Voorzieningen Wet voorgesteld, van particuliere verzekering, de 
geëvalueerd op nadelige effecten, wachtgeldregeling wordt vervangen Onder meer voorzieningen krachtens wenselijkheid van het verwerven van 

11.5.5 Een inmiddels gewijzigde WAO door een werknemersverzekering, de Bijzondere Bijstand, individuele een inkomen via betaalde arbeid en 
voorziet in een systeem van rechten met redelijke overgangsbepalingen huursubsidies, zorg voor kinderen tot de voorgestelde Algemene Voorzie- 
waarbij de duur en hoogte van de uit- voor bestaande gevallen. Het instru- 12 jaar zoals bedoeld in de Toesla- ningen Wet. 
kering afhankelijk worden gesteld ment van de algemene arbeidstijdver- genwet, bijdragen in verband met ex- 11.5.15 De eisen voor het stichten van kinder- 
van de premieplichtige periode, korting (ATV) binnen de overheids- tra lasten wegens ouderdom en het opvangvoorzieningen worden aange- 
Werknemers komen in de toekomst sector wordt heroverwogen. Gezien niet voor zichzelf kunnen zorgen, past aan de gebleken maatschappelij- 
niet meer in aanmerking voor een de noodzaak van vergroting van ar- aanvulling op de bijstandsuitkering in ke behoefte, zodat de marktwerking 
AAW-uitkering (Algemene Arbeids- beidsparticipatie wordt in het arbeids- verband met hogere (woon)lasten van beter tot gelding kan komen. Speciale 
ongeschiktheidswet). Premie en uit- voorwaardenoverleg aangedrongen alleenstaanden en voorzieningen aandacht gaat uit naar uitbreiding van 
kering lopen voor hen volledig via de op een geleidelijke terugdringing van krachtens de Wet Gehandi- voorzieningen voor buitenschoolse 
WAO. Hierdoor komt de franchise te VUT-regelingen. In dat overleg dient captenvoorzieningen worden in de opvang, verlengde dagopvang, 24- 
vervallen, voorts meer aandacht te worden be- toekomst toegekend op basis van uurs opvang en gastouder-projecten. 

11.5.6 Voor vroeggehandicapten wordt de steed  aan de bevordering van flexibe- deze wet. De uitvoering ervan berust De primaire verantwoordelijkheid 
AAW zonder vermogenstoest ge- le pensionering en van meer deeltijd- bij de gemeenten. De wet kent naast voor de kinderopvang berust bij 
handhaafd. Een grotere mate van  on- arbeid, ook in leidinggevende een inkomens- een vermogenstoets. werkgevers en werknemers. De over- 
derlinge risicodekking door zeifstan- functies. De bewijslast van het hebben van de heidszorg beperkt zich tot huishou- 
digen past bij het spoor van herstelde 11.5.10 De overheid onthoudt zich van maat- bedoelde extra lasten berust bij de be- dens  met medisch-sociale indicatie, 
verantwoordelijkheid. Vooralsnog regelen die een ingreep inhouden in trokkenen. De Toeslagenwet, de JO- één-ouder gezinnen en migranten. 
blijft ook voor hen de AAW als af- de private financiering van pensioe- AW en de IOAZ (de wetten Inko- 11.5.16 Participatie en integratie in de samen- 
zonderlijke regeling gehandhaafd. nen. Private bekostiging van aanvul- mensvoorziening Oudere en gedeelte- leving berusten in belangrijke mate 

11.5.7 De wettelijke systematiek van de lende pensioenverzekeringen wordt lijk Arbeidsongeschikte werkloze op het vermogen tot deelname aan het 
WW blijft voorshands gehandhaafd. in ieder geval niet verder fiscaal ont- Werknemers respectievelijk gewezen arbeidsproces, tot het verwerven van 
Binnen deze systematiek wordt gest- moedigd. Zelfstandigen) worden opgeheven, een inkomen, tot het ontwikkelen van 
reefd naar verdere decentralisatie 11.5.11 De Algemene Bijstandswet blijft het evenals diverse departementale inko- het besef van de eigen waarde voor de 
door meer gewicht toe te kennen aan sluitstuk van de sociale zekerheids- mensregelingen. samenleving en tot beleving van de 
de wachtgeldfondsen van de afzon- wetgeving. De uitkering wordt 11.5.13 Binnen de Algemene Kinderbij- eigen identiteit in zelfgekozen 
derljke bedrijfstakken. De referte-eis verzelfstandigd en vervolgens gesteld slagwet wordt de differentiatie in de maatschappelijke verbanden. Op die 
wordt na de beoogde reductie tot 26 op maximaal 50% van het huidige bedragen per kind herzien. De relatief uitgangspunten wordt de integratie 
weken werk in 39 weken, nader  on- niveau van het sociaal minimum voor slechtere positie van het eerste kind van minderheden en achtergestelde 
derzocht op zijn gevolgen voor de gehuwden/samenwonenden. De inko- wordt verbeterd ten nadele van het groepen in de samenleving gestoeld. 
werking van de arbeidsmarkt. menstoets wordt gehandhaafd, terwijl derde en volgende kind. Bij de ver- 11.5.17 Voor groepen voor wie de reguliere 

11.5.8 De financiële en bestuurlijke ver- het niveau van de vermogenstoets ge- strekking van kinderbijslag ten be- arbeidsmarkt geen soelaas biedt, dient 
antwoordelijkheid van sociale part- leideljk wordt opgetrokken tot het hoeve van kinderen die buiten Neder- te worden voorzien in aanvullend be- 
ners voor de arbeidsvoorziening dient prijsniveau van de gemiddelde wo- land wonen, wordt analoog aan de leid: arbeidspools, sociale werk- 
te worden vergroot. Dit kan gepaard ning in Nederland. Gemeenten dragen grondslag voor de bepaling van de voorziening, vrijwilligerswerk, oprek- 
gaan met een gelijktijdige verlaging een grotere verantwoordelijkheid bedragen in ons land rekening gehou- ken van de Jeugdwerkgarantiewet e.d. 
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De doorstroming naar de reguliere ar-
beidsmarkt wordt overigens blijvend 
gestimuleerd. Een bijzonder accent 
wordt gelegd op de bevordering van 
arbeidsparticipatie van allochtonen. 

11.5.18 Beheersing van de Nederlandse taal, 
scholing en zo mogelijk arbeidsparti-
cipatie zijn voorwaarden voor een 
volwaardige deelname aan de samen-
leving. Onderwijsinstellingen dienen 
hierop in te spelen, onder meer door 
een actief wervingsbeleid. Daar te-
genover staat dat wie zich niet wil 
laten scholen danwel bijscholen of 
Nederlands wil leren, op het niveau 
van de uitkering kan worden gekort. 

11.5.19 Naast de wijzigingen in het stelsel 
van sociaal-economische zekerheid 
die gericht zijn op een7 stimulering 
van arbeidsparticipatie, worden zo 
nodig specifieke projecten ontwik-
keld, gericht op verhoging van de ar-
beidsparticipatie onder groepen waar 
deze structureel laag is. 

11.6. Inkomensontwikkeling en fiscaal 
beleid 

De inkomensontwikkeling zal in de komen-
de jaren ten dienste moeten staan van de zorg 
voor meer werkgelegenheid, een beter milieu 
en meer veiligheid. We moeten een reële 
prijs betalen voor solidariteit en rentmees-
terschap. Daarom dient, mede gezien de snel 
voortschrijdende internationalisering, ar-
beidskosten- en inkomensmatiging voor ie-
dereen de leidraad te zijn. Een inkomens-
ontwikkeling, waarbij de arbeidsinkomens-
quote stapsgewijs daalt, is een investering in 
de toekomst. 

Op fiscaal gebied wordt ons land gecon-
fronteerd met het wegvallen van de fiscale 
grenzen binnen de EG. Nederland zal daarop 
adequaat moeten reageren om zijn (fiscale) 
concurrentiepositie te behouden. Het fiscaal 
beleid is gericht op bevordering van werkge-
legenheid - vooral aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt - en ondernemerschap, op ver-
mindering van de fiscale druk en doet recht 
aan het draagkrachtbeginsel. Eenvoudige re-
gelgeving, minder administratieve lasten 
voor het bedrijfsleven en effectieve fraude-
bestrijding zijn instrumenten die mede hel-
pen het fiscaal klimaat in ons land te verbete-
ren. 

Inkomensontwikkeling 
11.6.1 Gegeven de financieel-economische 

ontwikkeling alsook de noodzaak van 
nieuwe afwegingsmechanismen en 
herstel van verantwoordelijkheid kan 
de overheid geen garanties geven 
voor koopkrachtbehoud in de komen-
de regeerperiode. Alle inkomensgroe-
pen zullen de lasten van de sobere 
verwachtingen moeten dragen. 

Bijzondere aandacht voor de positie 
van de zwakkeren in de samenleving 
blijft geboden waarbij de inspannin-
gen ook gericht zijn op het bieden van 
hulp aan werkzoekenden bij het vin-
den van werk. 

11.6.2 De loonkosten, met name ook aan de 
onderkant van het loongebouw zijn 
veelal een belemmering voor de ver-
groting van de arbeidsparticipatie. 
Daarom dient vooral de premiedruk 
sociale verzekeringen te worden te-
ruggebracht, zulks met het oog op de 
inkorting van het bruto-netto-traject. 
Deelname aan betaalde beroepsarbeid 
moet voor de uitkeringsgerechtigde 
een nettovoordeel opleveren. 

11.6.3 Werkgevers en werknemers stellen - 
in de particuliere en de  (semi-)publie-
ke sector - de arbeidsvoorwaarden, 
waaronder de lonen en de boven-
wettelijke sociale zekerheid, vast. De 
overheid ziet toe op de koopkracht-
ontwikkeling van degenen die zijn 
aangewezen op een minimumuitke-
ring. 

De WKA (Wet op de Koppeling met 
Afwijkingsmogelijkheden) wordt zo-
danig aangepast dat nettomutaties 
ook mogelijk worden gemaakt via ta-
riefsveranderingen in plaats van al-
leen brutoveranderingen. In verband 
met de afschaffing van het wettelijk 
minimumloon wordt de ontwikkeling 
van de uitkeringen gerelateerd aan de 
gemiddelde ontwikkeling van de 
laagste lonen. Met het oog op de ar-
beidsparticipatie kan laatstbedoelde 
ontwikkeling zo nodig met enig 
verschil worden gevolgd. 

Fiscaal beleid 
11.6.4 Nederland dient zijn gunstige fiscale 

concurrentiefactoren te behouden. 
Het is daarom gewenst om onder 
meer in EG-verband internationale 
afspraken te maken om ongewenste 
concurrentie op fiscaal vlak tegen te 
gaan. Belastingen die van invloed zijn 
op de landsgrensoverschrjdende mo-
biliteit zoals de winstbelasting, de 
vermogensbelasting en de belasting 
op dividend en rente-inkomsten wor-
den op internationale leest geschoeid. 
Mede gezien hun invloed op de eco-
nomische activiteit wordt gestreefd 
naar afschaffing van de vermogens-
belasting, verlaging van het toptarief, 
beperking van de progressie en invoe-
ring van een optioneel sp-
litsingsstelsel (dat wil zeggen dat een 
deel van het inkomen van de verdie-
nende partner naar keuze mag worden 
overgeheveld naar de niet-verdienen-
de partner). 

11.6.5 De fiscale tarieven worden afgestemd 
op de benodigde middelen voor de 
bekostiging van de overheidstaken en 
op de internationale omgeving. In de 
fiscaliteit wordt recht gedaan aan de 
draagkrachtgedachte. Een systeem 
met belastingschijven en inflatiecor-
rectie blijft gehandhaafd. Zolang niet 
een optioneel splitsingsstelsel is in-
gevoerd, geldt hetzelfde voor de voet-
overheveling. Vanwege de syste-
matiek van de meerdere belas-
tingschijven worden aftrekposten af-
gerekend tegen het marginale tarief. 

11.6.6 De naleving en de handhaving van de 
belastingwetgeving worden versterkt 
door eenvoudiger regelgeving, door 
meer gerichte controle en door ef-
fectieve fraudebestrijding. In dit be-
leid past een vermindering van de ad-
ministratieve lasten voor het bedrijfs-
leven. Tegelijkertijd wordt de rechts-
bescherming van de belastingbetaler 
in de uitvoering van de belastingwet-
geving versterkt. Aanpassing van het 
belastingstatuut in deze zin vormt 
daarvan een onderdeel. 

11.6.7 Hervorming en vereenvoudiging van 
het fiscale systeem blijven gewenst, 
waarbij de relatie tussen belastingen 
en premies mede moet worden be-
trokken. 

Aanpassingen van het systeem vinden 
in principe plaats op basis van bud-
gettaire neutraliteit. De ontwikkeling 
in de richting van een analytisch 
systeem (waarbij de inkomsten per 
afzonderlijke bron worden belast) 
wordt bevorderd. 

11.6.8 Herstel van verantwoordelijkheid 
houdt mede in dat gewerkt wordt aan 
een verdere decentralisatie van het 
belastinggebied. Dat betekent dat het 
gemeentelijk belastinggebied, ten 
koste van de rijksbelastingen, kan 
worden verruimd, mits dit niet ge-
paard gaat met een gelijktijdige ver-
hoging van de algemene belasting-
druk. 

11.6.9 De overdrachtsbelasting bij verkoop 
van woningen wordt afgeschaft. Ter 
bevordering van de zorg voor het mi-
lieu wordt het reiskostenforfait even-
eens afgeschaft. 
De door dit laatste vrijkomende bud-
gettaire ruimte wordt aangewend 
voor een verhoging van het arbeids-
kostenforfait, mede met het oog op 
een vereenvoudiging van de heffing. 

11.7. Ondernemerschap en midden- en 
klein bedrijf 

Het gezamenlijke midden- en kleinbedrijf is 
de grootste werkgever van ons land. Het 
MKB is niet alleen van economische, maar  

ook van grote sociaal-culturele waarde. Goe-
de mogelijkheden om te ondernemen zijn 
van vitaal belang voor onze samenleving. 
11.7.1 Ten behoeve van middelgrote en klei- 

ne ondernemingen, die bij uitstek van 
belang zijn voor de groei van werkge-
legenheid, wordt een voorwaar-
denscheppend beleid gevoerd. In EG-
verband wordt, met het oog op gelijke 
concurrentievoorwaarden, aange- 
drongen op gelijkschakeling van 
overheidsfaciliteiten in de verschil-
lende lidstaten. Binnen dit algemene 
MKB-beleid wordt prioriteit gegeven 
aan verlichting van de (collectieve) 
administratieve lastendruk en hand-
having van investeringsfaciliteiten. 
Maatregelen (ook in de fiscale sfeer 
en de malus in de WAO) die het on-
dernemen kunnen ontmoedigen, wor-
den kritisch geëvalueerd. De druk van 
de vermogensbelasting op de di-
recteur-grootaandeelhouder wordt te-
ruggebracht. 

11.7.2 De technologie-oriëntatie van het 
MKB wordt ondersteund. Meer aan-
dacht is nodig voor de plaats en taak 
van het beroepsonderwijs. 

11.7.3 Het beleid van kennisverspreiding, 
onder meer via de InnovatieCentra, 
wordt voortgezet. De samenwerking 
tussen voorlichtings- en advies-
instanties (onder andere Kamers van 
Koophandel, Instituten Midden- en 
Kleinbedrijf en Innovatiecentra), tot 
uiting komend in 'het Ondernemings-
huis als het ene loket', dient in de vol-
gende kabinetsperiode te worden ge-
realiseerd. Daarbij worden de taken 
van de huidige instanties alsmede het 
relevante subsidie-instrumentarium 
herbezien. 

11.7.4 De uitvoering van de herziene vesti-
gingswetgeving is nodig om de 
marktwerking te stimuleren. Waar 
nodig wordt de kwaliteit van het on-
dernemerschap gestimuleerd. 

11.7.5 Maatregelen in de sfeer van belastin-
gen en heffingen - of het nu gaat om 
lastenverlichting of bijvoorbeeld om 
de introductie van lokale heffingen en 
heffingen op milieugrondslag - wor-
den zo vormgegeven dat bedrijven in 
het MKB ten opzichte van het groot-
bedrijf niet in een nadelige concur-
rentiepositie komen. 

11.7.6 Mede gezien recente voorstellen in 
Duitsland ten aanzien van één ge-
matigde heffing op winstinkomen zal 
de instelling van één onderne-
mingswinstbelasting worden on-
derzocht. 

11.7.7 Op Europees niveau zal gezocht wor-
den naar een manier om ook het 
MKB te betrekken in de sociale dia-
loog. 

- lIT TTTTTTTTT Ii TTTI 

Cc ::RL:]T 21 AL: 3USTUS 1993 



Foto: Elzebet Veenendaal 

- iK 

LT±.TT. 
- /-, 

De ruimte in Nederland is schaars. Zij moet 
worden verdeeld over landbouw, woning-
bouw, bedrijvigheid, infrastructuur voor ver-
keer en vervoer, recreatie en natuur. Ruimte-
lijke ordening is woekeren met de schaarse 
ruimte. Natuur 'n landschap staan zwaar on-
der druk. In dat spanningsveld produceert de 
Nederlandse agrarische bedrijfstak. Op 
grond van demografische ontwikkelingen zal 
de vraag naar woningen verder toenemen. 
Vollere wegen leiden, ondanks de herbezin-
ning op het autogebruik versus het openbaar 
vervoer, tot de noodzaak van nieuwe investe-
ringen in de infrastructuur. Daarnaast zal ook 
de noodzakelijke uitbreiding van de werkge-
legenheid nog veel beslag op onze ruimte 
leggen. 

In het dichtbevolkte Nederland, met zijn ho-
ge verkeersintensiteit, sterke industrialisatie 
en intensieve landbouw, is de oplossing van 
het milieuprobleem zeer dringend. In de loop 
van een paar generaties heeft de moderne 
westerse mens een stijl van leven ontwikkeld 
die het milieu zeer zwaar belast. Dit proces 
moet worden gekeerd. Milieubeleid is een 
kwestie vn overleven geworden. Veel is al 
op gang gebracht voor de verbetering van het 
milieu. Maar problemen die samenhangen 
met de intensieve veehouderij, het autoge-
bruik en het energieverbruik, vragen om ver-
dergaande oplossingen. 

;ii,tst1FT 
De Schepper heeft de aarde aan mensen in 
beheer gegeven. Zij moeten daarom zorgvul-
dig met de aarde omgaan, opdat niet alleen 
de huidige maar ook komende generaties er 
op kunnen leven. Dat betekent dat mensen, 
als rentmeesters, verantwoordelijk zijn voor 
de heelheid van de schepping. Zij dienen re-
kening te houden met de gevolgen die het 
handelen heeft voor de generaties die na hen 
komen. 
Het CDA staat voor een houdbare ontwikke-
ling in sociaal, technologisch, economisch 
en ecologisch opzicht. Het Nationaal Milieu-
beleidsplan (NMP) vormt het kader voor het 
politieke antwoord op de indrukwekkende 
milieuproblemen, nationaal, continentaal en 
mondiaal. Duurzame ontwikkeling houdt 
volgens het NMP in, dat elke generatie haar 
eigen milieuproblemen oplost. De overheid 
moet daartoe de voorwaarden stellen. Dat 
wil zeggen: niet overvragen, maar wel 
kiezen. Wij verwachten een keuze, die dui-
delijkheid biedt aan burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties over de 
doelstellingen die in de komende jaren 
moeten worden bereikt. Wij verwachten een 
keuze voor instrumenten die hen con-
fronteert met hun verantwoordelijkheid. 

Het verbruik van energie en grondstoffen 
moet zuinig en efficiënt zijn. De uitstoot en 
verspreiding van schadelijke stoffen naar de 
milieucompartimenten bodem, water en 
lucht, moet terug naar een niveau waarop de 
natuur afval kan opvangen en neutraliseren. 
De problemen zijn zo groot, dat de overheid 
prioriteiten moet stellen. Zij moet zich het 
sterkst richten op milieuproblemen die on-
omkeerbare gevolgen hebben voor de mens 
en zijn leefomgeving. 
Het is onjuist om van de overheid te 
verwachten dat ze zelfstandig alle milieupro-
blemen oplost. Wie volstaat met een 
verwijzing naar de overheid, ontkent dat men 
zelf in eigen gedrag en werk, privé en in 
maatschappelijke verbanden, de omvang van 
het milieuprobleem mede bepaalt. Een 
cultuuromslag is noodzakelijk voor het be-
houd van de kwaliteit van het milieu. Mi-
lieuwaarden horen mee te wegen in het 
keuzegedrag van producenten en consu-
menten. De overheid schept daartoe de 
voorwaarden. Het CDA staat een benadering 
voor die vervuiling aanpakt aan de bron. De 
vervuiler is verantwoordelijk en betaalt. Een 
goed vormgegeven milieubeleid zal ver-
nieuwing van de wijze van produktie en 
consumptie uitlokken. Dat kan een belangrij-
ke prikkel zijn voor nieuwe bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. 

111.1. Leefbaarheid en milieu 
In de komende jaren moeten verdere stappen 
in de richting van een duurzame ontwikke-
ling worden gezet. Het milieu blijft een 
hoofdpijler van het beleid. Het CDA streeft 
nationaal, Europees en mondiaal naar een 
situatie waarin de intrinsieke waarde van het 
natuurlijk milieu wordt beschermd doordat 
van overheidswege grenzen worden gesteld 
aan het gebruik van dit milieu. 
Deze grenswaarden dienen te waarborgen 
dat natuurlijke kringlopen niet onomkeer-
baar worden aangetast en dat op natuurlijke 
hulpbronnen geen roofbouw wordt gepleegd. 
De discussie in de afgelopen jaren over de 
doelstellingen van het milieubeleid heeft ge-
resulteerd in het Nationaal Milieubeleids-
plan. Het accent voor het CDA ligt nu op de 
verwezenlijking van die doelstellingen, niet 
op het formuleren van nieuwe doelen. 

Milieubeleid moet voorwaarden scheppen 
voor en een beroep doen op de verantwoor-
delijkheid van burgers, natuur- en milieuor-
ganisaties, producenten- en consumentenor-
ganisaties. Het CDA kiest voor instrumenten 
die het zelfordenend vermogen van de sa-
menleving versterken. Pas waar van deze in-
strumenten onvoldoende mag worden 
verwacht, wordt regelgeving ingezet, die ge-
loofwaardig wordt gehandhaafd. Hoofdac-
centen van het te voeren milieubeleid liggen 
bij de wijze van produktie en consumptie, 
het tegengaan van verspilling, de afvalpro-
blematiek, de energiebesparing, het verkeer 
en de mestproblematiek. 

111.1.1 Maatschappelijke verandering en 
aanpassing aan een duurzame ont-
wikkeling vereist bestendigheid in 
doelstellingen en beleid. 
Het ingezette beleid wordt met 
kracht voortgezet. Het in de nationa-
le milieubeleidsplannen en de Wet 
Milieubeheer neergelegde systeem 
van grens- en streefwaarden is een 
adequaat instrument om bescher-
mingsniveaus in te voeren. Op deze 
waarden gebaseerde regelgeving 
dient te worden overeengekomen op 
de schaal waarop de problematiek 
zich doet gelden en de bedrijvigheid 
zich afspeelt. Dikwijls zal dat de EG 
of de OESO (Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ont-
wikkeling) zijn. 

111.1.2 In zoverre grens- en streefwaarden 
nog niet wetenschappelijk zijn vast-
gesteld of technisch en economisch 
niet direct haalbaar zijn, worden in 
een goed gedefinieerd tijdpad, op 
basis van een politieke afweging, 
consistente waarden voor milieu-
doelstellingen vastgesteld. 

Appèl op verantwoordelijkheid 
111.1.3 Het milieubeleid richt zich op een 

samenhangend gebruik van sociale, 
financiële en juridische sturings-
instrumenten. De overheid kiest die 
instrumenten waarvan de beste 
resultaten mogen worden verwacht 
en die sterk appelleren aan de ver-
antwoordelijkheid van burgers en 
bedrijven. Er wordt zoveel mogelijk 
een beroep gedaan op het vermogen 
van branche-organisaties en orga-
nisaties van consumenten, werk-
gevers en werknemers, zichzelf te 
reguleren. Regelgeving en vergun-
ningverlening worden eerst dan in-
gezet wanneer de beleidsdoelstellin-
gen niet kunnen worden gereali-
seerd door sociale en economische 
instrumenten. 

111.1.4 De overheid bevordert dat natuur-, 
milieu-, consumenten- en andere or-
ganisaties onderzoek, inspraak, 
advisering, voorlichting en milieu-
educatie bedrijven op een niveau dat 
in overeenstemming is met de in-
grijpendheid van de maatschappelij-
ke veranderingen die nodig zijn 
voor duurzame ontwikkeling. 

111.1.5 Producenten zijn verantwoordelijk 
voor het produktenbeleid. De ver-
antwoordelijkheid van consumenten 
voor het koopgedrag moet beter tot 
haar recht komen. De produktinfor-
matie moet worden verbeterd en er 
moet een Europese milieukeur wor-
den ingevoerd. Milieukosten komen 
zo veel mogelijk tot uitdrukking in 

de kostprijs van een produkt of 
dienst. 

ffl.1.6 Afspraken tussen de rijksoverheid 
en het bedrijfsleven vormen vanwe-
ge hun snelle werking en het recht 
dat zij doen aan de eigen ver-
antwoordelijkheid een goede basis 
voor het beleid. Het convenant is 
een geschikt instrument om concrete 
doelen in gezamenlijk overleg te be-
reiken. Eénmaal in een convenant 
neergelegde afspraken binden partij-
en. De nakoming van convenanten 
dient nauwlettend te worden be-
waakt. Wanneer onvoldoende voort-
gang wordt gerealiseerd via het slui-
ten van convenanten, worden alsnog 
wettelijke maatregelen opgelegd. 

111.1.7 Voorlichting dient om de gekozen 
technologische, financiële en juri-
dische sturingsinstrumenten bekend 
te maken, maar wordt ook als 
zelfstandig beleidsinstrument in-
gezet. Natuur- en milieu-educatie 
krijgt een volwaardige plaats in het 
onderwijs. 

111.1.8 De overheid vervult binnen de sa-
menleving een voorbeeldfunctie in  

haar dagelijkse omgang met het mi-
lieu. Ze brengt dit in haar aanbeste-
dingsbeleid tot uitdrukking. 

De vervuiler betaalt 
111.1.9 Om te bevorderen dat de vervuiler 

betaalt, moeten heffingen zo dicht 
mogelijk aansluiten bij de mate 
waarin wordt bijgedragen aan 
vervuiling of verspilling. 

111.1.10 Vanuit een goede zorg voor het mi-
lieu zijn maatregelen in de fiscale 
sfeer noodzakelijk. Te denken valt 
aan een verbruiksbelasting op 
schaarse grondstoffen (grondwater, 
primaire bouwstoffen) en een verla-
ging van het BTW-tarief voor 
activiteiten die erop gericht zijn de 
levensduur van produkten te verlen-
gen (bijvoorbeeld schoenreparaties). 
Milieubelastingen worden in- 
gevoerd op grond van hun betekenis 
voor het milieu. 

111.1.11 Bestemniingsheffingen (bedoeld om 
de kosten van milieubeleid te dra-
gen) moeten daar worden toegepast, 
waar ze er toe kunnen bijdragen dat 
de vervuiler betaalt. De opbrengsten 
van bestemmingsheffingen moeten 
ten behoeve van het terugdringen 
van vervuiling worden besteed. 

111.1.12 Waar de toepassing van regulerende 
heffingen (bedoeld om ongewenst 
gedrag te corrigeren) leidt tot een 
lastenverzwaring voor burgers, wor-
den deze gecompenseerd met las-
tenverlichting, bij voorkeur in de 
sfeer van de directe belastingen op 
arbeidsinkomen. 

111.1.13 Waar dit verantwoord kan, moet de 
noodzakelijke beperking van de mi-
lieugebruiksruimte voor het be-
drijfsleven hanteerbaar worden ge-
maakt door milieuvergunningen 
verhandelbaar te maken. 

111.1.14 Waar van noodzakelijke milieu-in-
vesteringen ten behoeve van conti-
nentale of mondiale problemen el-
ders een hoger milieurendement 
mag worden verwacht, mag gecon-
troleerd en op voorwaarde van ver-
gelijkbare investeringen elders, in 
Nederland van milieumaatregelen 
worden afgezien. 

111.1.15 Subsidies zijn als tijdelijk instru-
ment in te zetten wanneer de om-
schakeling naar een schonere pro-
duktie of consumptie voor kortston-
dige problemen zorgt. Het verstrek-
ken van dergelijke subsidies 
verstoort de gewenste internalise-
ring en dient daarom terughoudend 
te geschieden. 

Geloofwaardige regelgeving 
111.1.16 Milieuregelgeving wordt beoor-

deeld op harmonisatie van regel-
geving en op consistentie in het wet- 
gevingsbeleid. Milieuregelgeving 
moet effectief worden gehandhaafd. 
Een op deze taak berekende omvang 
en toerusting van controle-apparaten 
moet worden verzekerd. Ter bevor-
dering van een efficiënte inzet van 
handhavingscapaciteit moeten cate-
gorieën lichte milieu-overtredingen 
waar mogelijk administratief wor-
den afgedaan. Het strafrecht moet 
gereserveerd blijven voor ernstige 
vormen van milieucriminaliteit. Mi-
lieuschade wordt waar mogelijk 
civielrechtelijk verhaald op de 
vervuiler. 

111.1.17 Er wordt een beleid ontwikkeld 
waarin risico's voor veiligheid en 
gezondheid van mensen, voor 
kwetsbare milieucomponenten 
(waaronder lucht en water) en voor 
natuurlijke ecosystemen, worden 
geminimaliseerd. Belangrijke aan-
dachtsgebieden vormen verkeer en 
vervoer (met name het transport van 
gevaarlijke stoffen), industrie (onder 
meer luchtverontreiniging), de 
biosfeer (ozon,  UV  en de introductie 
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van transgene organismen) en de af-
valverwerking (emissies van gassen, 
zware metalen etcetera). 

Energie 
111.1.24 De regering werkt met kracht aan 

een absolute vermindering van de 
CO2-uitstoot van 3 a 5% in het jaar 
2000 ten opzichte van het niveau 
van 1989/1990; 

111.1.25 Maatregelen voor energiebesparing 
zijn noodzakelijk op het gebied van 
proces- en produktinnovatie, stimu-
lering van energievriendelijke pro-
dukten, verkeer- en vervoersbeleid, 
isolatienormen en warmte-kracht-
koppeling. Op voortvarende wijze 
zal moeten worden gewerkt aan de 
verdere ontwikkeling en toepassing 
van alternatieve en duurzame ener-
giebronnen. De mogelijkheden van 
water-, wind- en zonne-energie 
moeten optimaal worden benut. 

111.1.26 Gelet op de energiebehoefte, de al 
bestaande import van door kerncen-
trales gegenereerde energie en de 
zorg voor het milieu, wordt uitbrei-
ding van kernenergie in de afweging 
betrokken. Voordat het aantal kern-
centrales kan worden uitgebreid, 
moet zijn voldaan aan twee absolute  

voorwaarden. De veiligheid moet 
zodanig zijn dat het risico tot binnen 
de grenzen van het aanvaardbare is 
teruggebracht. Voor de afvalproble-
matiek moet een veilige en kwa-
litatief hoogwaardige oplossing 
worden gevonden, die geen onom-
keerbare gevolgen heeft voor de 
kwaliteit van de leefomgeving. 

111.1.27 Om de veiligheid van Midden- en 
Oosteuropese kerncentrales te 
bevorderen, is technologische on-
dersteuning vanuit het Westen 
noodzakelijk. 

111.1.28 De overheid biedt duidelijkheid in-
zake de energiebesparing die zij 
verwacht om richting te geven aan 
de toekomstige investeringen die op 
dit moment worden voorbereid. 
Deze doelstellingen moeten zo veel 
mogelijk in internationaal verband 
worden voorbereid. Nationaal wordt 
voortgegaan op de weg van het 
sluiten van convenanten met de in-
dustrie. 

111.1.29 Teneinde de kosten en baten van 
energiezuinig gedrag in een beter 
evenwicht te brengen, maakt Neder-
land zich sterk voor de invoering 
van een regulerende energieheffing 
op EG- of OESO-niveau. 

111.1.30 Tevens wordt technologische ver-
nieuwing die leidt tot een 
substantiële vermindering van ener-
gieverbruik bevorderd door middel 
van convenanten waarbij tegenover 
vrijstelling van energieheffing,een 
evenredige inspanning van het be-
trokken bedrijfsleven gegarandeerd 
wordt. Hierbij wordt gedacht aan 
bijvoorbeeld de glastuinbouw en de 
aluminium- en non-ferroirindustrie. 

Europees en mondiaal perspectief 
111.1.31 Waar de schaal van milieuproble-

men dit noodzakelijk maakt, wordt 
met kracht gewerkt aan een aanpak 
op Europees of mondiaal niveau. 
Vanuit het milieubelang is snelle sa-
menwerking van de EG met Scandi-
navische en Middeneuropese landen 
zeer gewenst. 

111.1.32 De formulering van lange termijn-
doelstellingen en de ontwikkeling 
van een geschikt instrumentarium 
voor een Europees milieubeleid 
wordt door Nederland bevorderd. 
Europese samenwerking op het ge-
bied van milieubeleid moet norm-
verhogend werken. Ten aanzien van 
grensoverschrijdende milieu-effec-
ten richt het Nederlandse beleid zich 
allereerst op de ons omringende lan-
den. Nauwe samenwerking, in het 
bijzonder met Duitsland, ligt hierbij 
voor de hand. Nederland neemt, als 
de aard en ernst van specifiek natio-
nale milieuproblemen dat wenselijk 
maakt, eerdere of verdergaande 
maatregelen dan de EG-richtlijnen 
voorschrijven. 

111.1.33 Nederland zet zich in om tot één Eu-
ropese, integrale aanpak te komen 
van de milieuproblematiek op basis 
van het Vijfde Milieu-actieprogram-
ma. Nederland bevordert Europese 
maatregelen voor het behoud van 
het tropisch regenwoud en spant 
zich in om op EG-niveau de coördi-
natie te verbeteren van maatregelen 
tegen verzuring, de groei van de af-
valstoffenstroom en grensoversch-
rijdende vervuiling. Nederland zal 
de fosfaat- en stikstofnormen zoals 
afgesproken in het Noordzee Aktie-
plan maximaal trachten te realise-
ren. 

I11.1.34 In VN-verband moet de Neder-
landse regering bevorderen dat in 
een 'Handvest voor het behoud van 
de schepping' overheidstaken inzake 
de bescherming van het milieu op 
wereldschaal worden vastgelegd. 
Nederland zet zich - nationaal en in-
ternationaal - in voor uitvoering van 
besluiten die tijdens de UNCED  
(United Nations  Conference  on Eco-
nomic Development)  genomen zijn. 

111.1.35 Nederland stimuleert het overdragen 
van milieuvriendelijke technieken 
en de ontwikkeling en toepassing 
van alternatiweenduurzame ener-
giebronnen in ontwikkelingslanden. 
Een methode voor steun is de instel-
ling van internationale fondsen, die 
bijvoorbeeld worden gevoed uit een 
wereldtoeslag op energiegebruik of 
uit verhandelbare vervuilings- 
rechten. Hogere prijzen moeten 
overexploitatie van natuurlijke hulp-
bronnen tegengaan. 

111.1.36 Ontwikkelingsprogramma's die 
bewezen hebben een gunstig effect 
te hebben op de omvang van het 
bevolkingsprobleem, worden gesti-
muleerd. Dit probleem dient niet op 
zich te worden beschouwd, maar 
moet worden bekeken in de gehele 
context, waaronder de gevolgen 
voor het milieu. 

111.1.37 Nederland steunt de internationale 
aanpak van mondiale milieuproble-
men, zoals het broeikaseffect, 
aantasting van de ozonlaag, 
woestijnvorming, ontbossing en 
grensoverschrijdende luchtveront-
reiniging. De ontwikkeling van 
duurzame landbouw en van pro-
gramma's die zijn gericht op het te-
gengaan van woestijnvorming en 
bodemerosie worden bevorderd. 

111.2. Natuur en landschap 
Het natuurbeleid beoogt de diversiteit en 
gevarieerdheid in landschap en flora te 
bewaren en te verbeteren en de mogelijkhe-
den voor natuurbeleving door de burger te 
vergroten. Dat houdt een keuze in die ruimte 
schept voor natuureducatie, voor natuurbe-
houd en voor natuurontwikkeling in de toe-
komst. 
Het CDA wil de nog aanwezige natuur- en  

landschapswaarden beschermen en ver-
groten. Het kiest er in de eerste plaats voor 
particuliere eigenaren te stimuleren bos- en 
natuurgebieden, maar ook de vanuit dat oog-
punt waardevolle landbouwgebieden en 
landgoederen, op een verantwoorde manier 
te beheren. Het natuur- en landschapsbeleid 
zal meer dan tot nu toe uitgevoerd worden in 
samenwerking met de particuliere natuur(be-
heers)organisaties en de overige gebruikers 
van het landelijk gebied. Het beleid dient 
zich te concentreren op het aangeven van 
hoofdlijnen, op het tot stand brengen van sa-
menhang met sectoren als milieu en water, 
landbouw en economie en op het Europese 
en mondiale natuurbeleid. 

111.2. 1 Het Natuurbeleidsplan, het Bosbe- 
leidsplan en het Structuurschema 
Groene Ruimte bieden de kaders 
voor de inrichtingsplannen in de ko- 
mende twintig jaar. De overheid zal 
daartoe meer financile middelen 
beschikbaar moeten stellen, alsmede 
private financiers in de gelegenheid 
stellen deel te nemen in de financie- 
ring van deze plannen. 

111.2.2 Bij de besteding van de beschikbare 
middelen voor natuur- en bosbeleid 
krijgt verantwoord beheer voorrang 
boven aankoop van terreinen. 

111.2.3 De overheid steunt initiatieven van- 
uit natuurbeschermingsorganisaties 
en particuliere vormen van natuur- 
beheer voor de verwerving van 
natuurreservaten, waaronder Re- 
latienota-reservaatsgebieden, voor 
bosaanleg en voor natuurontwikke- 
ling, ondermeer in de uiterwaarden. 

111.2.4 Een geïntegreerde afstemming 
tussen recreatie, toerisme, natuur en 
landbouw is noodzakelijk om de 
verschillende ruimtelijke functies in 
de toekomst gestalte te geven. Een 
samenhangend beleid voor recre- 
atief-toeristische mogelijkheden zal 
in de ecologische hoofdstructuur 
worden voorgestaan. 

111.2.5 Een geïntegreerde Flora- en fau- 
nawet wordt tot stand gebracht ter 
bescherming van de soortenrjkdom 
van in Nederland in het wild levende 
dieren en planten. Bij de toepassing 
van de wet en in het soor- 
tenbeschermingsbeleid wordt de 
bijzondere verantwoordelijkheid van 
Nederland voor de natte gebieden en 
voor trekvogels tot uitdrukking ge- 
bracht. 

111.2.6 Bos- en natuurgebieden zullen als 
regel opengesteld zijn voor natuur- 
vriendelijk recreatief medegebruik. 

111.2.7 Het bosbouwbeleid wordt gericht 
zowel op aanleg van nieuwe als op 
veelzijdig beheer van bestaande 
bossen. Daar waar gronden uit pro- 
duktie worden genomen, verdient 
bebossing aanbeveling. 

111.2.8 De overheid schept voorwaarden 
voor een verantwoorde natuuredu- 
catie om mensen in staat te stellen 
hun verantwoordelijkheid voor de 
natuurlijke leefomgeving te dragen 
en over te dragen op anderen. 

111.2.9 Nederland zet zich in voor een 
versterking van het natuurbehoud en 
het bosbeleid in Europa, waarbij de 
realisering van de Ecologische 
Hoofdstructuur in Europa en de in- 
voer van de Habitatrichtljn als basis 
dienen. 

111.2.10 In internationaal verband stimuleert 
Nederland de tot standkoming van 
overeenkomsten ter bescherming 
van bedreigde ecosystemen, waaron- 
der het tropisch regenwoud en be- 
dreigde dier- en plantesoorten. Voor 
bedreigde dier- en plantesoorten en 
voor produkten ervan is de regel dat 
handel daarin niet wordt toegestaan: 

111.2.11 De Waddenzee is een belangrijk 
natuurgebied met een grote biolo- 
gische diversiteit. Boringen zijn 
slechts toelaatbaar wanneer de risi- 
co's daarvan binnen de grenzen van 
de aanvaardbare normen blijven en 
er geen onomkeerbare schade voor 
het natuurlijk leefmilieu optreedt. 

111.2.12 Landbouwactiviteiten worden ver- 

Vervuiling 
111.1.18 De groei van de hoeveelheid afval 

moet naar beneden. In het jaar 2000 
moet - overeenkomstig de doelstel-
lingen in het NMP en het NMP+ - 
een reductie van 10% ten opzichte 
van 1990 zijn gerealiseerd. Het ge-
bruik van milieubelastend verpak-
kingsmateriaal wordt ontmoedigd. 
Uitgangspunten voor het afvalstof-
fenbeleid zijn allereerst preventie, 
vervolgens hergebruik, daarna ver-
branding en tenslotte storting. De 
overheid bevordert de totstandko-
ming van faciliteiten om deze uit-
gangspunten in de praktijk te kun-
nen brengen. 

111.1.19 In de komende jaren neemt de rege-
ring extra maatregelen ten behoeve 
van de verwerking van gescheiden 
ingezameld materiaal. De verwer-
kingscapaciteit en de afzetmarkt 
voor compost en probleemstoffen 
behoeven bijzondere aandacht. 

111.1.20 Import en export van afval geschiedt 
alleen in het kader van een ver-
antwoorde verwerking of verwijde-
ring en op basis van bilaterale af-
spraken tussen de autoriteiten van 
de betreffende landen. Export van 
schadelijk afval naar ontwikkelings-
landen wordt krachtig tegengegaan. 

111.1.21 Voor bedrijven die vanuit milieu-
oogpunt risicovol zijn, wordt een 
milieuzorgsysteem verplicht ge-
steld. Voor deze bedrijven moet ook 
een milieuboekhouding en een mi-
lieuverslag verplicht worden. 

111.1.22 Omdat voor de sanering van (wa-
ter)bodems de financiële en tech-
nische middelen tekort schieten, 
moet de nadruk liggen op verontrei-
nigingen die de volksgezondheid 
bedreigen naast het nautisch nood-
zakelijke baggerwerk in verband 
met het openhouden van vaargeulen 
voor de scheepvaart. Bodemveront-
reiniging die de volksgezondheid 
niet bedreigt, kan voorlopig worden 
geïsoleerd volgens de  IBC-criteria 
(isoleren, beheersen, controleren) 
om verdergaande verspreiding te 
voorkomen. Sanering wordt zo mo-
gelijk verricht door de vervuiler. Is 
sanering door de overheid noodza-
kelijk dan worden de kosten op de 
vervuiler verhaald. Pas als dit onmo-
gelijk is, betaalt de overheid de kos-
ten van sanering. 

111.1.23 De gezondmaking van het water 
moet plaatsvinden per water-
systeem. De komende jaren ligt de 
nadruk op de handhavingsachter-
stand. Waar het beleid is geformu-
leerd en de normen scherp zijn, 
moet ook de handhaving van hoge 
kwaliteit zijn. 
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der verbreed naar het natuurbeheer. 
In het kader van het EG-landbouw-
beleid behoren inkomenstoeslagen 
te worden gekoppeld aan inspannin-
gen ten behoeve van natuurbeheer. 

111.2.13 Er wordt sterker gestreefd naar inte-
gratie van natuur en landbouw op 
bedrijfsniveau. Naast verwerving 
van belangrijke gebieden via wette-
lijke bescherming schept de over-
heid meer mogelijkheden voor be-
heer en onderhoud van natuur- en 
landschapsgebieden door boeren. 
Fiscale faciliteiten en subsidie-inst-
rumenten worden niet alleen ten be-
hoeve van landbouwers, maar ook 
ten behoeve van particuliere eigena-
ren van natuurterreinen, landgoede-
ren en historische buitenplaatsen ge-
hanteerd. 

111.2.14 Op gronden die nu nog een agra-
rische bestemming hebben maar 
aangewezen zijn voor natuurdoel-
einden, worden geen gebruiksbeper-
kingen opgelegd voordat het aan-
koopplan of het plan van inrichting, 
verzekerd van de benodigde finan-
ciële middelen, definitief is vastge-
steld. 

111.2.15 Er dient een doelmatig vergoedin-
gen- en beloningssysteem ontwik-
keld te worden waarbij grondgebrui-
kers structureel worden gestimu-
leerd natuurbeheerstaken uit te voe-
ren. 

111.2.16 Waardevolle cultuurlandschappen 
moeten beschermd worden uit hoof-
de van hun natuur- en milieufunctie. 
De functie van de landbouw daarin 
dient gewaarborgd te worden om de 
instandhouding mogelijk te maken. 

111.2.17 Bij het realiseren van meervoudige 
functies in het landelijk gebied 
speelt het instrument van land-
schapsinrichting een belangrijke rol. 
Het zal worden benut om zowel de 
herstructurering in de landbouw als 
de realisering van natuurreservaten 
en natuurontwikkelingsprojecten 
mogelijk te maken. 

111.3. Land- en tuinbouw en Visserij 
Het land- en tuinbouwbeleid in Nederland is 
op langere termijn gericht op het bevorderen 
van een concurrerende, veilige en duurzame 
land- en tuinbouw. Daarom moet veel aan-
dacht worden geschonken aan stimulering 
van onderwijs, voorlichting en onderzoek. 
Als gevolg van het EG-beleid, de GATT-af-
spraken en het milieubeleid staat de land-
bouw voor fundamentele veranderingen, 
zowel wat betreft de structuur als de pro-
duktiewijze. 

Daarom is het noodzakelijk de bestaande 
kennisinfrastructuur in stand te houden en 
waar nodig aan te passen aan de huidige be-
hoeften. Hoge eisen worden gesteld aan de 
inrichting en Organisatie van de agrarische 
produktiekolom. De institutionele voorwaar-
den zijn daarvoor in Nederland aanwezig. 
Technologische vernieuwing blijft nodig 
voor een verdere kwaliteitsverbetering van 
produktieprocessen en produkten. Ook voor 
het realiseren van milieu- en natuurdoelstel-
lingen zijn innovatieve ontwikkelingen op 
het gebied van biologisch en ecologisch ge- 
fundeerde produktiesystemen vereist. 
Het agrarisch bedrijfsleven draagt de ver-
antwoordelijkheid om aan de normen te vol-
doen en krijgt daarbij ruimte om aanpassin-
gen te realiseren. Individueel zal de agrariër 
een milieuvriendelijke bedrijfsvoering moe-
ten waarmaken met organisatorische hulp-
middelen zoals de mineralenboekhouding en 
gebruiksregistratiesystemen. 

De ondernemer wordt individueel aange-
sproken bij het in gebreke blijven van de mi- 
lieudoelstellingen op zijn bedrijf. 
Maatschappelijke organisaties in de land- en 
tuinbouwsector kunnen bijdragen aan de 
verankering van de gespreide verantwoorde-
lijkheid op het gebied van produktie, verwer-
king, distributie, onderwijs, voorlichting en 
onderzoek. De functies van het Land-
bouwschap en de agrarische produktschap-
pen worden in dit kader gecontinueerd. 

Marktwerking 
111.3.1 Het markt- en prijsbeleid voor land- 

bouwprodukten wordt in de eerste 
plaats bepaald dooi: de EG. Binnen 
dat overheklskãder zal het markt- en 
prijsmechanisme geleidelijk worden 
hersteld. Randvoorwaardenschep- 
pend en kaderstellend overheidsbe- 
leid blijft nodig, maar de landbouw 
heeft uiteindelijk een economische 
omgeving nodig om blijvend te kun- 
nen bestaan. 

111.3.2 De produktie-omvang dient beter 
aan te sluiten bij de vraag. Spannin- 
gen met betrekking tot het land- 
bouwbudget, de positie van de ont- 
wikkelingslanden en de internatio- 
nale handel kunnen primair worden 
aangepakt door de produktie-om- 
vang van met name de zware markt- 
ordeningsprodukten beter te be- 
heersen. Produktiebeheersing kan 
tijdelijk worden gerealiseerd door 
produktiebeperkende maatregelen 
zoals quota, braaklegging en pro- 
duktieplafonds. Maatregelen ter ver- 
mindering van het teveel aan land- 
bouwgrond in de EG moeten wor- 
den doorgezet. 

111.3.3 De richting van het Gemeenschap- 
pelijk Landbouwbeleid (GLB) naar 
een meer marktgericht beleid veron- 
derstelt een economisch rendabele 
landbouw. Het systeem van geregio- 
naliseerde inkomenstoeslagen op 
basis van fysieke criteria, ter com- 
pensatie van prijsdalingen kan 
slechts dan duurzaam worden ge- 
bruikt als deze toeslagen gekoppeld 
worden aan een reële tegenprestatie. 

111.3.4 Interventie en exportrestituties zijn 
in hun huidige vorm en in de huidi- 
ge omstandigheden verstorende in- 
strumenten van de EG-landbouwpo- 
litiek. Mede in GATT-verband zul- 
len overeenkomsten moeten worden 
afgesloten en nageleefd om tot een 
vrijere handel te komen. Een be- 
perkte vorm van verschuiving van 
prijsondersteuning naar directe en 
aan voorwaarden verbonden toesla- 
gen per hectare of per dier kan van 
belang zijn. Deze voorwaarden 
moeten vooral gericht zijn op pro- 
duktiebeheersing. 

111.3.5 Teneinde vraag en aanbod op elkaar 
af te stemmen, blijven vooralsnog 
quota en produktiebeperkende maat- 
regelen nodig. Op den duur zullen 
deze geleidelijk en in overleg met 
andere landen moeten verdwijnen. 

111.3.6 Compenserende steunverlening uit 
hoofde van prijsdalingen door ach- 
terstanden in de landbouwstructuur 
kan door inzet van de structuur- 
fondsen plaatsvinden. Daar waar het 
marktproces een sociaal ver- 
antwoorde inkomensvorming onvol- 
doende kan bewerkstelligen, zullen - 
niet alleen in EG-verband, maar ook 
nationaal - aanvullende maatregelen 
moeten worden getroffen. 

111.3.7 Een geleidelijk meer marktgericht 
beleid vereist begeleidende maatre- 
gelen in de sociale, economische en 
ruimtelijke sfeer, juist met het oog 
op de inkomensontwikkeling van de 
agrariërs. 
Te denken valt aan premies voor 
braaklegging, natuurbeheer, onttrek- 
king van landbouwgronden en 
passende bedrijfsbeindiging. 

111.3.8 Onder erkenning van de eigen ver- 
antwoordelijkheid van agrarisch 
zelfstandigen, vraagt hun specifieke 
positie vooralsnog om adequate re- 
gelingen op fiscaal gebied en op het 
gebied van de sociale zekerheid. 

Duurzame technologie 
111.3.9 De overheid stuurt en financiert het 

fundamentele en strategische land-
en tuinbouwkundig onderzoek. Als 
het gaat om specifieke toepassingen 
zal de agrarische produktiekolom 
zelf moeten participeren, overeen-
komstig de wijze van financiering 
voor het praktijkonderzoek in de 
primaire sector. 

111.3.10 Techniek en technologie zijn niet al-
leen op een verbetering van de effi-
ciency gericht, maar zullen met be-
trekking tot de landbouw in de toe-
komst moeten voldoen aan natuur-
en milieu-eisen en aan de kwaliteits-
eisen van de produkten. 

111.3.11 Een goede positionering van de Ne-
derlandse landbouw veronderstelt 
een intensivering van onderzoek, 
voorlichting en onderwijs. Verande-
ringen vanuit de markt en natuur- en 
milieurandvoorwaarden vragen om 
een versterking van de kennisdoor-
stroming. 

111.3.12 Met biotechnologie kan de land- en 
tuinbouw in principe schoner, effi-
ciënter en op een milieuvriendelijke 
manier produceren. Het bioteclmo-
logisch handelen dient op basis van 
internationaal overeengekomen ge-
dragscodes, zowel op risico's voor 
de mens en de natuur als op ethische 
aspecten getoetst te worden. 

111.3.13 Informatietechnologie, met name 
om inzicht te verkrijgen in de be-
drijfsvoering, is een belangrijk hulp-
middel bij de beheersing van de mi-
lieuproblematiek. In het bijzonder 
valt daarbij te denken aan gebruiks-
registratiesystemen, waaronder ge-
wasbeschermingsmiddelen en ge-
neesmiddelen, mineralenboekhou-
ding en milieueffectrapportage. 
Overheid en bedrijfsleven dienen 
deze technologie krachtig te stimu-
leren. 

111.3.14 Onderzoek naar de teelt van ge-
wassen voor  non-food,  de zoge-
noemde agrificatie, dient te worden 
gestimuleerd.  Non-food  produktie 
kan leiden tot een verruiming van 
het bouwplan en een daling van de 
ziektedruk, waardoor het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen 
kan verminderen. Daarnaast leveren 
de afbreekbaarheid van het eindpro-
dukt en de hernieuwbaarheid van de 
grondstoffen milieuvoordelen op. 
Bovendien kan agrificatie op ter-
mijn het perspectief van de land-
bouw verbeteren. 

111.3.15 Het welzijn van dieren moet vol-
doende gewaarborgd zijn. Het dier 
moet zoveel mogelijk beschermd 
worden tegen menselijke handelin-
gen die het dierlijk welzijn aantas-
ten. 

111.3.16 De sterke intensivering van het in-
ternationaal transport en de handel 
in levend vee, stelt hogere eisen aan 
de preventieve gezondheidszorg. Op 
basis van meer stringente regel-
geving door de overheid zal het be-
drijfsleven de verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor de uitvoering 
van maatregelen en voor de daarmee 
gepaard gaande bedrijfsrisico's en 
sancties. 

Land- en tuinbouw en milieu 
111.3.17 De overheid stelt de milieudoelstel-

lingen op hoofdlijnen vast. Op basis 
van deze doelstellingen en van een  

goed onderbouwd tijdpad zullen de 
normen worden vertaald naar het 
bedrijfsniveau, waarbij de land-
bouwer in de eerste plaats zelf ver-
antwoordelijk is om aan deze doel-
stellingen te voldoen. Is de onderne-
mer hiertoe niet bereid of in staat 
dan volgen beperkingen in de be-
drijfsvoering 

111.3.18 De regulering, aanwending en distri-
butie van mest naar tijd, plaats en 
opslag en de grootschalige mestver-
werking moeten geïntegreerd wor-
den. Het mestbeleid moet er op ge-
richt zijn dat in het jaar 2000 even-
wichtsbemesting wordt bereikt. De 
normen voor het traject 1995-2000 
dienen geleidelijk en zoveel moge-
lijk in overeenstemming met de 
technologische en economische mo-
gelijkheden te worden bijgesteld in 
de richting van de eindnormen. 

111.3.19 De mestwetgeving moet zodanig 
worden aangepast dat fosfaat- en 
stikstofnormen op bedrijfsniveau 
worden geïntegreerd. Invoering van 
de verplichte mineralenboekhou-
ding gekoppeld aan een regulerende 
heffing op het overschot is noodza-
kelijk. Overheid en landbouw zullen 
dit hulpmiddel krachtig moeten sti-
muleren. 

111.3.20 In het jaar 2000 moet de ammoniak-
uitstoot met 50% zijn verminderd, 
terwijl het streven is gericht op 70% 
reductie. De doelstelling van 70% 
reductie van de ammoniakuitstoot 
leidt tot een zware technische als-
mede economische inspanning. De 
bouw van emissie-arme stallen en 
de aanpassing van bestaande stallen 
dient fiscaal te worden bevorderd. 
Daarnaast kan door onderzoek, 
voorlichting en demonstratie-ob-
jecten worden onderzocht op welke 
wijze een verdere reductie van de 
ammoniakuitstoot kan worden gesti-
muleerd. 

111.3.21 Naast een investeringsvrijstelling tot 
het jaar 2010 komen Groene-La-
belstallen in aanmerking voor inves-
teringssubsidies en/of de fiscale re-
geling vervroegde aftrek milieu-in-
vesteringen. Verbeteringen in 
bestaande stallen vallen onder 
dezelfde fiscale faciliteiten. 

111.3.22 Het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen, uitgedrukt in kilo-
gram werkzame stof per jaar, zal in 
het jaar 2000 met 50% moeten zijn 
verminderd. Voor een aantal pestici-
den geldt 1995 reeds als einddatum. 
Ecologische, biologische en geïnte-
greerde produktiesystemen worden 
bevorderd. 

111.3.23 Verdroging met als gevolg een on-
herstelbare schade aan natuur en 
landschap in kwetsbare delen van 
Nederland door een dalende 
grondwaterspiegel, maakt een ver-
mindering van de waterafvoer en 
van de wateronttrekking door de 
landbouw maar ook de industrie 
noodzakelijk. Gebiedsgericht kan 
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dat door middel van convenanten 
tussen overheid en bedrijfsleven 
worden gerealiseerd. De provincies 
en waterschappen hebben hier het 
voortouw. 

Visserij 
111.3.24 De instandhouding van de verschil-

lende visbestanden dient gewaar-
borgd te zijn. De overheid bevordert 
een verantwoorde visserij en een 
evenwichtige exploitatie van vis-
bestanden. Primair zullen vangstca-
paciteit en vangstmogelijkheden op 
elkaar moeten worden afgestemd. 

111.3.25 Het bedrijfsleven is verantwoorde-
lijk voor de invulling van onderne-
mingsbeslissingen, waaronder sprei-
ding van de visserij en bewaking 
van de uitputting van vangstrechten. 
De overheid draagt verantwoorde-
lijkheid voor collectieve taken, zoals 
het beheer van het nationale quotum 
en de inpassing van de visserij in het 
ecosysteem. 

111.3.26 Indien het samenwerkingspakket 
tussen overheid en Visserij sector op 
basis van de voorstellen van de 
Stuurgroep Biesheuvel in de prak-
tijk niet slaagt, zullen maatregelen 
worden getroffen om de overcapaci-
teit van de kottervloot te reduceren. 

111.3.27 De aandacht voor experimentele 
Visserij blijft bestaan. De mogelijk-
heden voor viskweek worden gesti-
muleerd. 

111.4. Ruimtelijke ordening, verkeer en 
vervoer 

Bij de inrichting van de schaarse ruimte staat 
duurzaamheid voorop. Zo zal ruimtelijke or-
dening meer kunnen bijdragen aan het re-
aliseren van milieudoelstellingen en natuur-
behoud. Een geïntegreerde aanpak van ruim-
telijke ordening en andere beleidsterreinen 
vraagt gerichte investeringen. Behoud van 
groene gebieden vereist goede benutting van 
het bebouwde gebied. 
Wonen, werken, winkels en scholen moeten 
dichter bij elkaar gebracht worden. In de toe-
komst zal de nadruk dan ook meer op 
meervoudig ruimtegebruik en ondergrondse 
infrastructuur moeten liggen. Overheids-
investeringen zullen vooral gedaan worden 
in: de technische infrastructuur, met nadruk 
op rail-achterlandverbindingen; de groen-
structuur, met prioriteit voor bos- en recre-
atiegebieden bij stadsgewesten en projecten 
voor natuurontwikkeling; de kwaliteit van de 
leefomstandigheden in de steden. 

111.4.1 Het beleid ten aanzien van de bouw 
en het onderhoud van de fysieke in-
frastructuur behoort tot de kerntaak 
van de overheid. De uitvoering van 
dit beleid kan echter op grotere af-
stand van de overheid worden gezet. 
Bij de uitvoering van projecten kun-
nen naast algemene middelen tevens 
gelden uit mobiliteitsheffingen, ka-
pitaalmarktmiddelen en andere 
bronnen het fonds voeden. 

111.4.2 Om investeren in infrastructuur met 
risicokapitaal mogelijk te maken, is 
een helder verkeer- en vervoersbe-
leid nodig. Conform het 
Structuursche,ma Verkeer en 
Vervoer (SVV) wordt vastgehouden 
aan het terugdringen van de groei 
van de mobiliteit van 70% naar 35% 
in het jaar 2010. Naast de afspraken 
met betrekking tot de MRB (motor-
rijtuigenbelasting) en de accijnsen 
op motorbrandstoffen, wordt de 
groei van de mobiliteit beperkt via 
(spits)vignetten en later in Europees 
verband via roadpricing. De op-
brengsten komen ten goede aan het 
Infrastructuurfonds. 

111.4.3 Mede terwille van het aantrekken 
van kapitaal, maar ook met het oog 
op de zekerheid van belanghebben-
den zoals omwonenden van moge-
lijke tracé's en om speculatie te 
voorkomen, is het wenselijk be-
sluitvormingsprocedures te ver-
eenvoudigen en te versnellen. Daar-
om wordt de nieuwe Tracéwet 
zoveel mogelijk toegepast, ook in de 

verkorte PKB-vorm (Planologische 
Kernbeslissingen). Voor grote ge- 
compliceerde projecten kan worden 
gekozen voor een 'plan van aanpak' 
gevolgd door een 'lex specialis'. 

111.4.4 De grootste knelpunten in de infra- 
structuur doen zich voor in de Rand- 
stad. Vanuit het beginsel dat de ge- 
bruiker betaalt, wordt gezocht naar 
manieren om de financiering ook 
daar te leggen, bijvoorbeeld door 
een systeem van (spits)vignetten of 
een electronische spitsbijdrage voor 
weggedeelten. De afwikkeling van 
het openbaar vervoer binnen stede- 
lijke gebieden verdient verbetering. 

111.4.5 Het verkeer- en vervoersbeleid 
wordt getoetst aan randvoorwaarden 
van duurzaamheid, zoals genoemd 
in het NMP en in de Bestrijdings- 
notitie Verzuring. Voor het bereiken 
van milieudoelstellingen moet de 
overheid schonere technologie 
blijven stimuleren, door - waar mo- 
gelijk in overeenstemming met an- 
dere EG-landen - steeds scherpere 
normen te introduceren. Daarnaast 
is een fundamentele keuze noodza- 
kelijk voor minder groei in mobi- 
liteit en schoner vervoer. 

111.4.6 Voor de Nederlandse Spoorwegen 
wordt een proces van verzelfstandi- 
ging op gang gebracht waarbij de 
kostendekkingsgraad geleidelijk zal 
oplopen naar 100%. Voor die lijnen 
waarvoor dit niet mogelijk is, treedt 
de rijksoverheid of de vervoersregio 
op als contractant. De financiële 
verantwoordelijkheid voor het 
stads- en streekvervoer wordt gede- 
centraliseerd naar de vervoerregio's. 
Hier wordt gestreefd naar een gelei- 
delijk oplopende kostendekkings- 
graad van 50% meer in overeen- 
komstig met het Europees gemid- 
delde. Het openbaar vervoer wordt 
meer gedifferentieerd aangepakt. 
Privatisering vormt hierbij een mo- 
gelijkheid. Voor het gehele open- 
baar vervoer wordt een grotere vrij- 
heid in bedrijfsvoering en tariefstel- 
ling ingevoerd.  

III  .4.7 Zowel voor het personen- als voor 
het vrachtvervoer wordt krachtig 
geïnvesteerd in de infrastructuur van 
het openbaar vervoer. Daarnaast zal 
ook het vervoer over water worden 
bevorderd. In het personenvervoer 
zal een beroep op zelfregulering 
moeten worden ondersteund door de 
beschikbaarheid van hoogwaardig 
openbaar vervoer en door de varia- 
bele kosten van automobiliteit re- 
latief sterker te laten stijgen dan die 
van het openbaar vervoer. Voorts 
wordt gestreefd naar verhoging van 
de bezettingsgraad per auto. In het 
vrachtvervoer moet transport over 
water meer nadruk krijgen. Bevor- 
dering van goederenvervoer per 
spoor vraagt verzelfstandiging van 
de NS en ontwikkeling van adequate 
overslagterminals. De mogelijkheid 
van de aanleg van ondergrondse 
verbindingen wordt hierbij serieus 
betrokken. 

111.4.8 Ter bescherming van het milieu die- 
nen emissienormen periodiek herijkt 
te worden aan de stand van het tech- 
nisch mogelijke. Ook is beperking 
nodig van het energieverbruik van 
vervoersmiddelen. Hiervoor dient 
een richtlijn tot stand te komen. 

111.4.9 Schiphol wordt uitgebouwd tot 
mainport waarbij maximaal reke- 
ning wordt gehouden met milieu en 
veiligheid. De vijfde baan wordt met 
spoed gerealiseerd. Voor Schiphol 
en de regionale luchthavens worden 
geluidscontouren vastgelegd. Hier- 
toe wordt naast de KE-normering 
(Kosten Eenheden) een landelijke 
nachtnormering vastgesteld. Bij de 
vaststelling daarvan wordt rekening 
gehouden met de bijzondere positie 
van Schiphol. In internationaal ver- 
band worden lawaaireducerende 
maatregelen voor vliegtuigen bevor- 
derd. 

111.4.10 Gezien de eenwording van de Euro-
pese markt zorgt Nederland voor 
een zo goed mogelijke afstemming 
van de nationale structuurschema's 
verkeer en vervoer met de buurlan-
den, waardoor nationale investerin-
gen beter aansluiten op het Europese 
net van wegen en vaarwegen. 
Tevens dient Nederland aansluiting 
tot stand te brengen op het Hoge-
snelheidsnet, zowel tussen Amster-
dam en Parijs als de verbinding naar 
Duitsland. 

111.4.11 Nu de harmonisatie in EG-verband 
op het gebied van accijns, motor-
rijtuigenbelasting en snelheidsbe-
grenzers vanaf 1994 wordt door-
gevoerd, ligt het accent op een ver-
dere harmonisatie van veiligheids-
voorschriften en verkeersregels met 
betrekking tot het vervoer. De libe-
ralisatie van het goederenvervoer 
over de weg dient te worden 
vervolgd door een liberalisatie van 
het railgoederenvervoer en het 

vervoer over water. Voor de binnen-
vaart is vooralsnog een marktorde-
fling  nodig. 

111.4.12 De waterinfrastructuur vraagt aan-
passingen aan de actuele eisen. 
Brughoogten moeten worden aange-
past aan het containervervoer. Het 
onderhoud van vaarwegen dient zo-
danig te zijn, dat veiligheid en 
bevaarbaarheid van waterwegen niet 
in gevaar komen. Onderzoek naar 
technologische vernieuwingen in de 
reiniging van vervuild baggerslib 
wordt bevorderd. 

111.4.13 Het streven naar 25% minder ver-
keersslachtoffers wordt onverkort 
voortgezet. Bij investeringen ten be-
hoeve van de verkeersveiligheid 
wordt het accent gelegd op die 
plaatsen waar de onveiligheid het 
grootst is, zoals bijvoorbeeld de 80-
km wegen. Gestreefd wordt naar een 
adequate beveiliging van gelijk-
vloerse kruisingen en naar omleg-
gingen van autosnelwegen om 
dorpskernen. Het beleid ten gunste 
van meer veilige fiets- en voetpaden 
alsmede verbeterde oversteekmoge-
lijkheden wordt actief voortgezet. 

111.4.14 De veiligheid in het luchtverkeer 
dient te worden versterkt door een 
efficiënte Europese vorm van 
luchtverkeerscontrole (Air Traffic 
Control). Daarnaast moet de moge-
lijkheid worden geopend om de 
kwaliteit van hier landende en ver-
trekkende vliegtuigen te controle-
ren. 

111.4.15 Nederland bevordert in EG-verband 
de harmonisatie van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. 

111.4.16 Het dijkversterkingsprogramma 
wordt voltooid waarbij naast de zorg 
voor de veiligheid de zorg voor de 
cultuur-historische en natuur- 
landschappelijke waarden van be-
lang zijn. 

111.4.17 Nederland dient spoedig over te 
gaan tot ratificering van het Verdrag 
ter bescherming van de Noord-oost  

Atlantische Oceaan. In 1995 op de 
vierde Noordzee-ministersconferen-
tie in Kopenhagen moet Nederland 
erop aandringen dat voor alle 
schadelijke stoffen waarvoor nu een 
50%-reductie bestaat en dat waar 
mogelijk gestreefd zal worden naar 
een 70%-reductie. Dit geldt ook 
voor de nutriënten. 

111.4.18 De Nederlandse rampenplannen 
moeten voldoende toegesneden zijn 
op grote rampen in onze Noordzee. 
Hierbij dient ook te worden meege-
nomen welke de gevolgen kunnen 
zijn van grote rampen voor de 
bevolking van de kustgebieden en 
voor de Waddenzee. Overwogen 
wordt om een nationaal centrum aan 
te wijzen van waaruit de rampen-
bestrijding optimaal kan worden ge-
organiseerd. Een kwalitatief vol-
doende inspectie en bergingscapa-
citeit wordt gehandhaafd. Eén ge-
bundelde, zelfstandige kustwacht 
met opsporings- en coördinatie- 

bevoegdheid en eigen materieel op 
zee en in de lucht is onmisbaar voor 
het handhaven van de naleving van 
regels op de Noordzee en in het ka-
der van de rampenbestrijding. Ne-
derland neemt het voortouw om na 
te gaan op welke wijze de kust-
wachten van alle Noordzeelanden 
tot samenwerking kunnen komen. 

111.4.19 Beslissingen in de sfeer van de 
ruimtelijke ordening worden 
getoetst op hun mobiliteitseffecten. 
Vestiging van niet-regiogebonden 
economische activiteiten in gebie-
den buiten de Randstad wordt 
bevorderd door middel van stimule-
ringsmaatregelen en overleg met be-
drijfstakken. De keuze voor het con-
cept van de compacte stad vraagt 
extra inspanningen op het gebied 
van de stedelijke kwaliteit. 

111.4.20 Ruimtelijk beleid wordt gerealiseerd 
op het daartoe per gebied meest 
geëigende niveau. Regio's dienen te 
worden bepaald op basis van de 
regiovorming in het kader van be-
stuurlijke vernieuwing. 

111.5. Wonen 
Herstelde verantwoordelijkheid is het uit-
gangspunt van de CDA-visie op het wonen. 
Bevordering van het eigen woningbezit is 
daartoe een eerste opgave. Het maatschappe-
lijk rendement op het in het verleden 
geïnvesteerd vermogen van de woningvoor-
raad moet worden vergroot. Het Rijk formu-
leert de voorwaarden betreffende beschik-
baarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en leef-
baarheid, waarbinnen burgers en aanbieders 
van woondiensten het goede wonen zelfstan-
dig vormgeven. Dit gebeurt in het bijzonder 
door het strategisch nieuwbouwbeleid, afge-
stemd op de behoeften in de regio, en door 
een toewijzingsbeleid van de goedkope 
voorraad aan mensen met lagere inkomens. 
Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid 
voor een goede huisvesting en een goed 
woonklimaat overgedragen aan partijen in de 
sector op lokaal vlak. Zodoende wordt het 
Rijk meer partner van de woningbouwcorpo- 

CC. -.  __I ufe3Ij Iu1:.Ie1I  
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raties op het terrein van toezicht en ken- gisch nieuwbouw- en verbeterbeleid name ten behoeve van de leef- Te denken valt aan het kamergewijs 
nisuitwisseling en minder dominant op het en een voorkeursbeleid bij omstandigheden van bijzondere verhuren van woningen aan jonge- 
terrein van de financiering. Stadsvernieuwing toewijzingen (aan mensen die een aandachtsgroepen zoals ouderen, ren. Bewoners worden ingeschakeld 
hangt nauw samen met het verbeteren van de goede en goedkope huurwoning gehandicapten en asielzoekers. bij het beheer van de woning en 
kwaliteit van de volkshuisvesting. Het omvat achterlaten), hebben de voorkeur. Initiatieven daartoe worden door de woonomgeving. 
naast het wonen ook het werk-, produktie- en Als na verloop van tijd blijkt dat maatschappelijke organisaties en la- 111.5.13 Het eigen woningbezit wordt mede 
leefmilieu en wordt in de eerste plaats gericht deze instrumenten niet werken, gere overheden ontwikkeld. bevorderd door het stimuleren van 

op mensen die in achterstandssituaties wonen moeten de reeds aan de Tweede Ka- 111.5.11 De voorkeuren van woonconsu- woonprodukten in eigentijdse finan- 
en werken. mer voorgelegde concept-wetsvoor- menten voor woning en woonomge- cierings- en/of eigendomscon- 
I11.5. 1 Decentralisatie en verzelfstandiging stellen (tijdelijke huisvestings- ving behoren een grotere rol te spe- structies, onder meer door toege- 

worden consequent doorgezet. Aan vergunningen en tijdelijke huurcon- len in het beleid van onder andere laten instellingen in het kader van 
zelfregulering binnen de sector en tracten met revisiebeding) als Rijk, gemeenten en aanbieders van het uitvoeren van hun volkshuis- 
het sluiten van bindende overeen- aanvullend wetsinstrumentarium ten woondiensten. Dit komt ondermeer vestingstaak. 
komsten met overheden wordt de aanzien van de doorstroming wor- tot uiting in de volkshuisvestings- 111.5. 14 Stadsvernieuwing en monumen- 
voorkeur gegeven boven formele den ingevoerd, plannen van gemeenten en regio's tenzorg dragen bij aan de instand- 
wetgeving. Algemene - voor het ge- 111.5.7 Het Rijk zet, gelet op de toegeno- voor nieuwbouw en verbetering en houding en vernieuwing van de leef- 
hele land geljkgeldende - instru- men woningdruk en met het oog op in een huursombeleid waarbij prijs baarheid van de bestaande voorraad. 
menten worden vervangen door de stimulerende werking die en kwaliteit meer met elkaar in De prioriteit voor de dorps- en 
maatwerk. daarvan uitgaat, de schaarse midde- overeenstemming worden gebracht. stadsvernieuwing blijft daarom ge- 

111.5.2 Het Besluit Woninggebonden Subsi- len in voor specifieke opgaven. Met 111.5.12 Uitgangspunt bij huurbescherming handhaafd. 
dies (BWS) wordt omgezet in een name de grote bouwlokaties in het blijft de individuele positie van de 111.5.15 De rijksmiddelen zoals die per 1994 
volkshuisvestingsfonds met grote kader van VINEX (Vierde Nota Ex- woonconsument. Door het bieden over gemeenten en provincies zijn 
flexibiliteit teneinde naar plaatselijke tra) dienen aldus versneld in uitvoe- van differentiatie in woonkwaliteit verdeeld worden - na evaluatie in 
en regionale omstandigheden opti- ring gebracht te worden. kan worden ingespeeld op het feit 1997 - gedecentraliseerd naar Ge- 
male  keuzes te kunnen maken. 111.5.8 Naast het gevarieerd bouwen en ver- dat er woonconsumenten zijn die in meente- en Provinciefonds. 

111.5.3 De verdere verzelfstandiging van bouwen op lokaties in bestaand ste- bepaalde fases van hun leven weinig 
woningbouwcorporaties is gebaat bij delijk gebied is de toekomstige kwaliteit verlangen. 
het wegstrepen van nu bestaande ob- nieuwbouwopgave sterk afhankelijk 
jectsubsidieverplichtingen van het van kwalitatief hoogwaardige  lo-  
Rijk tegen lopende Rijksleningen katies gelegen aan de rand van de I 

T / 

aan toegelaten instellingen door het verstedelijkte gebieden De priori-  
salderen van deze lopende ob- teitsstelling voor investeringen met . -. 

jectsubsidies. Deze operatie dient betrekking tot infrastructuur, open- 
ertoe te leiden dat nu werkzame toe- baar vervoer, bodemsanering en  CJ CH  

gelaten instellingen op eigen kracht, grondexploitatiebijdragen richt zich 
los van generieke objectsubsidies hierop. Het tegemoet komen aan de  Hi iLJc- 

van het Rijk, hun primaire taken om in het Trendrapport Volkshuis- LL(l.Ci1L H 
sociale  huurwoningen te bouwen en vesting 92 gebleken behoefte aan jn: 

te exploiteren, kunnen voortzetten. duurdere nieuwbouw (huur en koop) H»H H( 

111.5.4 De sociale taakstelling van de toege- in met name de verstedelijkte gebie- L 

laten instellingen maakt een strin- den vraagt om een integrale benade- n 'tnin 

gente rijkssturing van het huurbeleid ring op regionaal en lokaal niveau. H:' 1.rIi 

overbodig. 111.5.9 Door het Rijk wordt in samenspraak  II '1. H fl/flfluI/fl flIdci ni 

111.5.5 De Individuele Huursubsidie blijft met de organisaties van lagere over- n: n  

een vangnet voor lagere inkomens heden, aanbieders en vragers van rn.n . 

om goed en betaalbaar wonen moge- woondiensten een nieuw'woningbe-  

lijk te maken. Mocht de invoering hoefte-signaleringssysteem' ontwik-  

van de in artikel 11.5.12 genoemde keld, met als uitgangspunt de n:nl::n. Hi HIL: 

Algemene Voorzieningen Wet niet woonwensen van specifieke catego- n H. nn nn ni: n.m Hini ni:. fl nniH H. nil!  

doorgaan dan wordt de inrichting rieën woonconsumenten. Op een~ 'H 'H ii)ni'i hi :n'i nmmv :1 nl i''i:!iH 

van het instrumentarium,  met inbe traal politiek vlak vindt besluitvor 
grip van de financiële verantwoorde- ming plaats over de erkenning van rnir.ft 

lijkheid van toegelaten instellingen, de veranderingen in woningbe-  ii InH. :i:im Il::'ni!..:n :nmnn iii: cum: ililflhi! 

gemeenten en andere betrokkenen, hoefte. De aldus gekwantificeerde :':m un- fl IC/I mmnkluic 

heroverwogen juist ter vergroting en gedifferentieerde woningbe- cHum Im'cu :»- Cc: rH: nH-i: ::cll C:: lc1L .:1:liinimn 
van de doeltreffendheid op het lokale hoefte wordt tijdig verwerkt in de mmcmii: cp o'ic mi Lnm1mnn. :1 : I:.:: mm nn  

vlak. afweging en planning van ruimtelij- mi:' .:un ii 'ifllftil- Cl! kfli.Cfl- in lint' 

111.5.6 De zorg voor een evenwichtige ver- ke belangen. De erkende woningbe- incH. Hi: In.. nun n ìLmuH, 

deling van de woningvoorraad hoefte is de leidraad bij toewijzing :mc:n ii; n -n; inlu: cnumiig Ynluidu Ccli'' :um:nlnini 'ufti. cum: 

(scheelheidbestrijding) is een regio- voor lokale partijen, waarbij een " :;'um 'i md ; mncnln '. :i:lrmm: 

nale en lokale aangelegenheid, de evenwichtige bevolkingsopbouw in n:n lïufl 1 ;::;  CI  C  nil': . ,.i:mi nij inimnin nun kun. C \fl'ftdn iCc fliC 

leveranciers van woondiensten zijn buurten, gemeenten en regio's wordt dcl n m;nui; 'uk. ui/H I' mull' umu u i uit; UH 'H 11,  

hiervoor, in de regiospecifieke con- nagestreefd. .cnu -n nmi pmnu': Ii. -'- t:Il 1 m j  v,uni'u u,u:ï C 111 'mimnumin'. mii:  

text,  primair verantwoordelijk. In-st- 111.5.10 Een geïntegreerde aanpak van wo-  mm c:». I l:hum] ':n J::lliiuumd 
rumenten zoals verscherping van het nen, dienstverlening, begeleiding, ;u:  ii •u H IL: nncci.u:. '' f:m.nni Lui. 

toewijzingsbeleid, het aanbieden van dan wel zorg op maat op lokaal 1mm 'H .H :.' Liii unn LH: CLI: 

attractieve alternatieven via strate- niveau wordt mogelijk gemaakt, met 

Ir— 

+os 

Foto: Persburo DtjkstraB.V. 
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Ontwikkelingen op het gebied van kennis en 
technologie volgen elkaar snel op. Op het ge-
bied van de gezondheidszorg is bijvoorbeeld 
veel meer mogelijk geworden. Communi-
catie gaat snel en over grote afstanden. We-
reldwijde informatie komt via tal van soorten 
(nieuwe) media direct tot ons. Tegelijk heb-
ben mensen veel meer mogelijkheden gekre-
gen, zijn vrijer en onafhankelijker geworden. 
De samenleving ondergaat structurele veran-
deringen. Dit gaat gepaard met kansen en 
problemen. De betaalbaarheid en toeganke-
lijkheid van de gezondheidszorg staat onder 
druk. Mensen voelen zich onzeker over de 
normering van nieuwe technische mogelijk-
heden. Radio en televisie worden in toene-
niende mate beïnvloed door commerciële be-
langen. 

In de zorgsector zijn de afgelopen kabinets-
periode belangrijke wijzigingen in wet- en 
regelgeving tot stand gekomen. Zorgver-
nieuwing op basis van solidariteit en eigen 
verantwoordelijkheid vormde en vormt nog 
steeds de leidraad voor het standpunt van het 
CDA in dit proces van verandering. Het on-
derwijs vervult in onze samenleving belang-
rijke taken: algemene maatschappelijke 
voorbereiding, persoonlijke ontplooiing en 
beroepskwalificatie. Om de uitvoering van 
deze taken mogelijk te maken heeft het CDA 
zich door de jaren heen ingezet voor on-
derwijs van goede kwaliteit, onderwijs dat 
toegankelijk is, talent tot ontplooiing laat ko-
men en een pluriform aanbod kent. De sa-
menstelling van de bevolking verandert 
sterk. Met name in grote steden is er een zeer 
sterke toename van schoolgaande kinderen 
van allochtone afkomst. Hier ligt voor de 
zelfstandige school een geweldige uitdaging 
om actief en creatief in te spelen op nieuwe 
behoeften. Vereenzaming is één van de 
nieuwe bedreigingen voor het welzijn van de 
mens geworden. Niet iedereen kan functio-
neren in de anonimiteit van de grote steden. 

Centraal in de benadering van het CDA staan 
herstelde verantwoordelijkheid en partici-
patie. Mensen moeten zelf betrokken zijn bij 
hun leefomgeving. Dat vraagt op het terrein 
van gezondheid, kennis en cultuur om een 
herbezinning op datgene wat de overheid 
moet regelen en datgene wat burgers en hun 
organisaties of verbanden zelf beter kunnen. 
Als het gaat om de volksgezondheid is het 
aan de overheid om de regels te stellen over 
wat wel en wat niet kan. Dit geldt voor de et-
hische grenzen waarbinnen de mens zelf z'n 
verantwoordelijkheid kan, mag en soms ook 
moet nemen, alsook voor de betaalbaarheid 
en beheersbaarheid van het stelsel van 
gezondheidszorg. De overheid draagt zorg 
voor de risico's die menselijkerwijs te groot 
zijn om door de burger zelf gedragen te wor-
den. Maar daarnaast heeft een ieder de 
ruimte om naar eigen mogelijkheden zelf te 
bepalen hoe en waarvoor zij of hij tegen 
ziektekosten verzekerd wil zijn. Het CDA 
zet zich in voor een betere spreiding van ver-
antwoordelijkheden, die het stelsel van ge-
zondheidszorg betaalbaar houdt en weer be-
ter beheersbaar en bestuurbaar maakt. De be-
roepsmatige zorg vult de onderlinge hulp 
aan. Van de burger mag worden gevraagd 
zorg te dragen voor eigen en andermans 
gezondheid door middel van een verant-
woorde levensstijl en persoonlijke preventie. 

Een herschikking van verantwoordelijkhe-
den stelt het CDA ook voor waar het gaat om 
het onderwijs. De overheid moet ons on-
derwijs zo inrichten dat jonge mensen goed 
opgeleid worden voor de taken en uitdagin-
gen waarvoor zij in de toekomst staan. Het 
dient bij te dragen aan de realisering van 
waarden en normen en aan de persoonlijke 
ontplooiing van de leerlingen. Dat vraagt om 
een onderwijssysteem dat een breed en kwa-
litatief hoogwaardig lesaanbod kan garande-
ren. Onderwijs is investeren in mensen. In-
vesteren in onderwijs betekent ook steun 
geven aan de mensen voor de klas. Goed on- 

derwijs staat of valt met goed opgeleid en 
gemotiveerd personeel. Aanvaarding van en 
respect voor pluriformiteit is voor het CDA 
een centraal uitgangspunt. Ouders moeten 
kunnen kiezen voor onderwijs dat zijn inspi-
ratie vindt in voor hen herkenbare waarden 
en normen. Onderwijsinstellingen moeten in 
staat zijn hieraan invulling te geven. Dit is 
een zware verantwoordelijkheid, die echter 
wel degelijk gedragen kan worden. 

Gezin, familie en vrienden en tal van eigen 
organisaties zijn bij uitstek de verbanden die 
geborgenheid bieden en vereenzaming en 
achterblijven voorkomen. Mensen kunnen 
vanuit die verbanden participeren en emanci-
peren. Op die manier kan iedereen in de mul-
ticulturele samenleving van vandaag op ei-
gen wijze mee doen vanuit de eigen geeste-
lijke drijfveren. Om dat eigene kans te geven 
moet de overheid ervoor waken dat de com-
mercie geen overheersende rol gaat spelen 
bij de cultuurdragers. Geestelijke vrijheid 
vraagt om pluriformiteit en verscheidenheid. 

rrT 
IV.1. Gezondheidszorg 
Het CDA wil de wet- en regelgeving op het 
terrein van de gezondheidszorg aanzienlijk 
vereenvoudigen en belemmeringen voor 
zorgvernieuwing wegnemen. Zorgver-
nieuwing is immers op de eerste plaats een 
taak van hen die de zorg uitvoeren. Het is de 
taak van de overheid, de publieke preventie 
te behartigen, het belang van de volks-
gezondheid ook op andere beleidsterreinen 
te laten doorklinken, de kwaliteitszorg te 
bevorderen op basis van zelfregulering en 
certificatie, zorg te dragen voor de financiële 
toegankelijkheid van essentiële zorg, de 
levensbeschouwelijke toegankelijkheid van 
het aanbod te bewaken, de vrije artsenkeuze 
te waarborgen alsmede de collectief gefinan-
cierde uitgaven binnen aanvaardbare finan-
ciële grenzen te houden. 

Voor de infrastructuur behoudt de rijksover-
heid een medeverantwoordelijkheid, terwijl 
de feitelijke vormgeving en uitvoering van 
de zorg, de bekostiging en het beheer van de 
voorzieningen behoort tot de verantwoorde-
lijkheid van de zorgaanbieders en de zorg-
verzekeraars. Kenmerkend voor deze bena-
dering is dat op lokaal niveau meer ruimte 
wordt gegeven om bij overeenkomst tussen 
zorgverleners en zorgverzekeraars inhoud, 
vorm en volume van zorg te regelen. Het 
CDA kiest voor meer marktconforme 
bestuursinstrumenten maar wijst het vrije 
marktmechanisme als leidend beginsel voor 
de ordening van de zorgsector van de hand. 
Bijzondere aandacht dient gegeven te wor-
den aan het overbruggen van de kloof die is 
ontstaan tussen de veelal landelijk werkende 
zorgverzekeraars en de doorgaans op een be-
paalde regio georiënteerde zorgaanbieders. 

Zorgvernieuwing  
IV.  1.1 De overheid faciliteert en stimuleert 

zorginhoudelijke vernieuwing en 
past wet- en regelgeving aan, waar 
deze belemmerend werkt voor 
zorgvernieuwing.  

IV.  1.2 Binnen het kader van de beschikba-
re financiële mogelijkheden wordt 
prioriteit gegeven aan de zorg.  

IV.  1.3 Om het gehandicapten mogelijk te 
maken zo veel mogelijk in de sa-
menleving te participeren, is een 
stelsel nodig van voorzieningen dat 
gericht is op versterking van de hulp 
die thuis, in dagverblijven en 
kleinschalige woonvormen wordt 
geboden.  

IV.  1.4 Ouders en verzorgers die gehandi-
capte kinderen thuis verzorgen 
moeten, ongeacht de leeftijd van die 
kinderen, in daarmee verband hou-
dende extra kosten tegemoet geko-
men worden. Zij mogen niet finan-
cieel benadeeld worden ten opzichte 
van een situatie waarin het kind ver-
blijft in een intramurale voorzie- 

fling.  De mogelijkheden van een 
cliëntgebonden budget worden ver-
der verruimd.  

IV.  1.5 Thuiszorg krijgt prioriteit boven het 
ontwikkelen van intramurale 
voorzieningen. 

IV.1.6 Ter ondersteuning van de zelfzorg 
en de mantelzorg dienen de moge-
lijkheden tot zorgverlof voor man-
nen en vrouwen die betaalde arbeid 
verrichten in geval van ernstige 
ziekte van een familielid te worden 
verruimd. Werkgevers en werkne-
mers worden gestimuleerd om in het 
loonoverleg hiertoe regelingen in de 
CAO op te nemen.  

IV.  1.7 De positie van de huisarts als 
poortwachter naar de tweede-lijns 
gezondheidszorg wordt versterkt.  

IV.  1.8 De kleinschalige, niet klinische me-
disch-specialistische behandelcentra 
worden in wet- en regelgeving op 
gelijke wijze behandeld als andere 
zorgvoorzieningen.  

IV.  1.9 De positie van verplegenden en 
verzorgenden in de zorgsector wordt 
verbeterd. Aan de aanbevelingen uit 
het rapport "In hoger beroep" zal 
verder inhoud worden gegeven. De 
opleiding van verplegenden op twee 
deskundigheidsniveaus moet wor-
den ingepast in het HBOV- en het 
MBOV-onderwijs, gebaseerd op de 
zogenaamde instellingsvariant.  

IV.  l.10 Ten einde een betere volumebe-
heersing van medisch specialis-
tische hulp te verkrijgen, is een her-
ziening van de tariefstructuur gebo-
den. Afzonderlijke vergoeding van 
vooral diagnostische verrichtingen 
wordt ingeperkt en vervangen door 
een vast bedrag per patiënt. Medisch 
handelen volgens vaststaande proto-
collen wordt bevorderd en gefaci-
hiteerd.  

IV.!.!  1 De capaciteit van de verzorgings-
huizen zal geleidelijk worden ge-
splitst in erkende verpleeghuis-
plaatsen bekostigd uit de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektenkosten 
(AWBZ) en zogenaamde 
woonlzorgvoorzieningen. De Wet 
Bejaardenoorden kan op termijn 
verdwijnen. Binnen de Algemene 
Voorzieningen Wet dient een ge-
meentelijke regeling te komen waar-
uit de huisvestingslasten en de huis-
houdelijke hulp van woonzorgcom-
plexen worden bekostigd, voorzover 
de bewoners deze niet zelf kunnen 
dragen. Deze nieuwe regeling moet 
van kracht zijn alvorens de Wet Be-
jaardenoorden en de Volks-
huisvestingsubsidies worden inge-
trokken.  

IV.  1.12 Om zorginhoudelijke overwegingen 
worden binnen de structuur van de 
gezondheidszorg vier transmurale 
clusters van met elkaar samenhan-
gende voorzieningen onderschei-
den: verpleging en verzorging; de 
verstandelijke en/of lichamelijke ge-
handicaptenzorg; de psychiatrische 
hulpverlening; de medisch curatieve 
hulp.  

IV.  1.13 Kwaliteit van zorg is primair de ver-
antwoordelijkheid van zorgaanbie-
ders. De overheid stelt in kwaliteits-
wetgeving de randvoorwaarden. De 
oprichting van een privaatrechtelijk 
certificatie-instituut dat normerin-
gen vaststelt waaraan de zorgverle-
ning kan worden getoetst, is daarbij 
essentieel.  

IV.  1.14 In het overheidsbeleid wordt de 
identiteit van instellingen in de 
zorgsector gerespecteerd. 

IV.1.15 Daar waar grenzen aan de zorg 
voorkomen, moeten medische crite-
ria gelden bij de selectie. Het heb-
ben van een lichamelijke of verstan-
delijke handicap alsmede leeftijds-
factoren zijn op zichzelf geen crite-
ria die een bepalende rol spelen. 

IV.  1.16 Ethiek moet een verplicht vak wor-
den in de, opleiding van medici en 
andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg. 

Het zorgverzekeringsstelsel  
IV.  1.17 Zorgvemieuwing en kostenbe-

heersing vergen een eenduidige en 
doorzichtige financieringsstructuur 
waarin naar het mogelijke de eigen 
verantwoordelijkheid van zorgverle-
ners, zorgverzekeraars en burgers 
gestalte krijgt. Gewerkt wordt aan 
een verzekeringsstelsel gebaseerd 
op solidariteit en eigen verantwoor-
delijkheid, waarin substitutie kansen 
krijgt. 

IV.1.18 De gemoderniseerde AWBZ moet 
gereserveerd worden voor: de be-
kostiging van de chronische zorg; de 
verpleging en verzorging van oude-
ren en langdurig verpleegbehoefti-
gen; de verstandelijke en lichamelij-
ke gehandicaptenzorg; de psychiat-
rische hulpverlening; collectieve 
preventieprogramma's. Omwille van 
doelmatigheid en functionele zorg-
inhoudelijke samenhang is het 
gewenst alle voorzieningen die in 
deze sectoren werkzaam zijn, te be-
kostigen uit een en dezelfde verze-
kering, te weten de AWBZ. 

IV.1.19 Voor de medisch curatieve zorg 
wordt bij wet een basispakket vast-
gesteld dat alle zorgverzekeraars 
tenminste in hun verzekering 
moeten opnemen. Dit basispakket 
bevat, getoetst aan de criteria uit het 
rapport "Keuzen in de zorg", 
essentiële medisch curatieve zorg 
die de draagkracht van burgers en 
hun samenlevingsverbanden te 
boven gaat. Geneesmiddelen kun-
nen uit de AWBZ en getoetst aan 
het hiervoorbedoelde criteria, deels 
worden opgenomen in het basispak-
ket voor de medisch curatieve zorg. 
Verstrekkingen die slechts beperkt 
in het basispakket worden opgeno-
men zijn: fysiotherapie, plastische 
en reconstructieve chirurgie, taxi-
vervoer, tandheelkundige hulp, ge-
neesmiddelen en hulpmiddelen. Uit-
zondering wordt gemaakt voor chro-
nische ziekten en aandoeningen. Het 
staat de zorgverzekeraars vrij het 
meerdere in de vorm van een aan-
vullende verzekering aan te bieden, 
waarvan de premie door de verze-
kerde zelf betaald moet worden.  

IV.  1.20 Kunstmatige voortplantingstechnie-
ken en vrijwillige sterilisatie worden 
niet opgenomen in het basispakket 
van de zorgverzekering. Deze kun-
nen in een aanvullend pakket opge-
nomen worden.  

IV.  1.21 De totstandkoming van een eendui-
dig verzekeringsstelsel vergt een 
verdergaande integratie en harmo-
nisatie van ziekenfondsen, particu-
liere verzekeraars en ambtena-
renverzekeringen middels een wet 
op de zorgverzekering. In deze wet 
op de zorgverzekering worden nade-
re bepalingen opgenomen waar 
zorgverzekeraars aan moeten vol-
doen. Deze bepalingen hebben in ie-
der geval betrekking op: het ver- 
plicht te stellen basispakket voor de 
medisch curatieve sector; de ac-
ceptatieplicht; de wijze en mate van 
verevening; de betrokkenheid van 
verzekerden in het beleid van de 
verzekeraar; het toezicht. De Wet 
Medefinanciering Oververtegen- 
woordiging Oudere Ziekenfonds-
verzekerden (MOOZ), de Wet Inter-
ne Lastenverevening Particuliere 
Ziekteverzekeraarsbedrijven (ILPZ) 
en de Wet Toegang tot Ziektekos-
tenverzekeringen (WTZ) kunnen 
worden ingetrokken en opgaan in de 
wet op de zorgverzekering. Omwille 
van substitutie van de zorg, dienen 
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de zorgverzekeraars zowel het me-
disch curatieve basispakket als het 
AWBZ pakket uit te voeren.  

IV.!  .22 De Ziekenfondswet wordt verder 
gemoderniseerd en blijft, als over-
koepelend regiem voor mensen on-
der de loongrens als zorgverzeke-
ring gehandhaafd. In die gemoder-
niseerde Ziekenfondswet wordt een 
deel van de premie door de verze-
kerde zelf betaald en worden per 
verstrekking verplichte bijbetalin-
gen vastgesteld, met name voor die 
verstrekkingen, waar de verzekerde 
op het gebruik zelf invloed kan 
uitoefenen.  

IV.  1.23 Nog bestaande verschillen in ta-
rieven voor particulier- en zieken-
fondsverzekerden, die door de zorg-
verleners in rekening kunnen wor-
den gebracht, worden afgeschaft.  

IV.  1.24 Tussen met elkaar samenhangende 
en substitueerbare zorgvormen moet 
meer worden samengewerkt. De 
zorgverzekeraars zullen regionale 
contactpunten moeten gaan opzetten 
om deze regionale samenwerking te 
ondersteunen. Zonodig zullen deze 
bij wet geregeld worden. 

Deregulering Wet Tarieven Gezondheids-
zorg en Wet Ziekenhuisvoorzieningen  
IV.  1.25 De tariefrichtlijnen van het Centraal 

Orgaan Tarieven Gezondheidszorg 
(COTG) blijven de wettelijke basis 
voor het vaststellen van de tarieven. 
Wel wordt de mogelijkheid ver-
ruimd om op lokaal en regionaal 
niveau en bij overeenkomst van 
deze richtlijnen af te wijken, tenein-
de substitutie van zorg en een grote-
re flexibiliteit in de zorgverlening te 
bewerkstelligen.  

IV.  1.26 De rijksoverheid blijft bevoegd om 
vergunningen af te geven voor grote 
bouwinvesteringen in de zorgsector. 
Zij toetst de bouwaanvragen aan een 
bouwplafond. Zij legt jaarlijks, bij 
voorkeur bij het indienen van de 
rijksbegroting en het Financieel 
Overzicht Zorg, een meerjarig in-
tentioneel investeringsschema voor 
aan de Tweede Kamer.  

IV.  1.27 Waar in de afgelopen jaren de ga-
rantiestelling door diverse overhe-
den ten behoeve van de financiering 
van de bouw van intramurale 
voorzieningen nagenoeg is verdwe-
nen, moet in samenwerking met par- 

tijen gewerkt worden aan het op-
richten van een waarborgfonds. 

IV.2. Onderwijs en de inzet van kennis 
Het CDA wil ernst maken met de vergroting 
van de eigen verantwoordelijkheid van de 
school. Daarom dient er meer ruimte te ko-
men voor schoolbesturen om in samenspraak 
met de ouders een herkenbaar schoolbeleid 
te voeren. Schoolbesturen moeten een zo 
groot mogelijke handelingsvrijheid hebben 
met betrekking tot de inrichting van het on-
derwijs, het personeelsbeleid, de besteding 
van de middelen alsmede het inzetten van 
onderwijsverzorging en nascholing. 
De aansluiting tussen onderwijs en arbeid 
reikt verder dan het ene moment waarop 
jeugdigen als schoolverlater aan de eerste 
baan beginnen. Mensen zullen in staat 
moeten zijn om met nieuwe ontwikkelingen 
mee te groeien. Onderwijs zal een brede al-
gemene basis moeten leveren. Ervaring op-
doen met de toepassing van techniek is 
daarvan een belangrijk onderdeel. 

Het CDA kiest voor een onderwijsstelsel dat 
toegankelijk en pluriform is en garant staat 
voor kwaliteit. Het onderwijs zal de kans 
moeten kijgen zich tot een kwalitatief hoog 
peil te ontwikkelen met een beheersbaar kos-
tenniveau. Het beleid zal de sector in staat 
moeten stellen de vernieuwingen van de af-
gelopen jaren te laten wortelen. Daarom wil 
het CDA voor de komende periode geen 
wijzigingen meer in de structuur van het on-
derwijsbestel en geen verdere schaalver-
grotingsoperaties. 

Kwaliteit en identiteit 
IV.2. 1 Gekozen wordt voor één landelijk 

bestel met openbaar en bijzonder 
onderwijs, waarin een ieder, onge-
acht afkomst en/of inkomen, gelijke 
aanspraken heeft op onderwijs van 
gelijkwaardige kwaliteit. 

IV.2.2 Het onderwijsbestel biedt ruimte 
voor ouders en hun maatschappelij- 

ke organisaties om onderwijs over-
eenkomstig de eigen godsdienst of 
levensbeschouwing inhoud te 
geven. De bijzondere school, gedra-
gen door een rechtspersoon met 
ideële doelstellingen, heeft onver-
minderd de voorkeur. 

IV.2.3 Niet alleen van de overheid mogen 
impulsen tot het oplossen van 
vraagstukken worden verwacht. 
Zelfstandige instellingen zullen 
hierin eigen beleid moeten formule-
ren. De overheid schept daartoe de 
voorwaarden. Bij de bekostiging zal 
het accent meer liggen op de vraag 
(deelnemers) en minder op het aan-
bod (instellingen). 

IV.2.4 De kosten van het leerplichtig on-
derwijs komen volledig voor reke-
ning van de overheid. Voor het on-
derwijs buiten de leerplichtige leef-
tijd bestaat de mogelijkheid om een 
eigen bijdrage te vragen, die geen 
afbreuk doet aan de toegankelijk-
heid. Voor tweede kans onderwijs 
zal in de regel een kostendekkende 
deelnemersbijdrage gelden. 

IV.2.5 Het aantal door de rijksoverheid 
vast te leggen kwaliteitseisen (voor-
waarden voor deugdelijk onder-
wijs), wordt teruggebracht tot het 
leerplan, de toelatingsvoorwaarden, 
de eindtermen/exameneisen en de 
kwalificaties van docenten. 

IV.2.6 Kwaliteitsbewaking vraagt om be- 
oordeling. Gekozen wordt voor zelf-
beoordeling door de instellingen. De 
overheid heeft in dit kader een 
voorwaardenscheppende rol en de 
zorg voor toezicht zoals in de 
Grondwet is bedoeld. Van scholen 
wordt verwacht dat zij een duidelijk 
profiel (schoolprogram) hebben en 
dat zij zich in een openbaar jaarver-
slag verantwoorden. 
Achterstanden in het onderwijs (kin-
deren van allochtone afkomst) moe-
ten zo vroeg mogelijk worden aan-
gepakt. Intensivering van de opvang 
in de voorschoolse periode is daar-
voor noodzakelijk. De overheid be-
vordert de noodzakelijke beheersing 
van de Nederlandse taal. Dit is voor-
al van belang voor leerlingen die di-
rect uit het buitenland komen. Het 
verdient aanbeveling het onderwijs 
in eigen taal en cultuur buiten de re-
guliere schooltijden plaats te doen 
vinden. 

IV.2.8 Initiatieven op Europees niveau, die 
bijdragen aan de bevordering van 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs, 
worden gestimuleerd. De integratie 
van de Europese dimensie in on-
derwijs en onderzoek is primair een 
verantwoordelijkheid van de instel-
lingen. 

IV.2.9 De financiering yan de on-
derwijsverzorging dient vooral te 
geschieden op basis van de vraag 
van de scholen. Een geleidelijke af-
bouw van de aanbod-financiering is 
gewenst. Voor de Landelijke Peda-
gogische Centra (LPC) en de speci-
fieke onderwij sverzorgingsinstellin-
gen wordt een financieringsvorm 
ontwikkeld waarin rekening kan 
worden gehouden met hun landelij-
ke taakstelling, vooral waar het be-
treft de levensbeschouwelijke in-
breng van de LPC's. 

Personeel, management en bestuur 
IV.2.10 Een koppeling wordt gelegd tussen 

het functioneren van het personeel, 
de loopbaanontwikkeling en de sala-
riëring. Daartoe worden de moge-
lijkheden van functiewaardering en 
-differentiatie uitgebreid. Gelden 
voor de nascholing maken deel uit 
van het budget van de school. 

IV.2.11 Om de mogelijkheden op de ar-
beidsmarkt te vergroten, worden de 
bevoegdheidsregels globaler. De 
kwaliteit van de lerarenopleidingen, 
als belangrijkste schakel voor de 
kwaliteit van het onderwijs, wordt 
op dezelfde wijze bewaakt als ande-
re sectoren van het hoger onderwijs, 
namelijk via interne kwaliteitscon-
trole en onafhankelijke visitatie-
commissies. 

IV.2. 12 Schoolbesturen en schooldirecties 
krijgen bij globale overheidsregels 
meer verantwoordelijkheid. Het 
bevoegd gezag zal zich op hoofdlij-
nen van beleid concentreren. 

IV.2. 13 Werkgevers in het onderwijs dienen 
in staat te worden gesteld hun ver-
antwoordelijkheid voor het perso-
neelsbeleid te nemen. Aanzienlijke 
vermindering van landelijke regel-
geving omtrent arbeidsvoorwaarden 
is daartoe gewenst. Voor de on-
derwijssector geldt hetgeen ten 
aanzien van de rechtspositie van 
ambtenaren is opgemerkt (zie artikel 
11.5.8 en 11.6.3). 

IV.2.14 In het licht van de vergroting van de 
eigen verantwoordelijkheid wordt 
de  lump sum  bekostiging op 
bestuursniveau in alle onderwijsvor-
men gerealiseerd. Het aantal para-
meters wordt zoveel mogelijk be-
perkt. Zij berusten op een toereiken-
de bekostiging van elke school die 
aan de wettelijke normen voldoet. 
Besluitvorming over de spreiding 
van onderwijsvoorzieningen moet 
zoveel mogelijk binnen de eenheid 
van het schoolbestuur plaatsvinden. 

IV.2.15 Met het oog op maatschappelijke 
decentralisatie is bekostiging van 
het onderwijs via schoolbesturen en 
niet via de lagere overheid gewenst. 
Dit geldt ook voor de gelden in het 
kader van het achterstandenbeleid 
en terzake voorzieningen voor ge-
bouwen. 

IV.2.16 In het verlengde van de ontwikke-
lingen binnen het hoger onderwijs 
krijgen de schoolbesturen in het ba-
sis- en voortgezet onderwijs het 
recht de schoolgebouwen te kopen. 
Dit wettelijk te verankeren recht sti-
muleert een optimaal gebouwenge-
bruik en -beheer door de besturen. 

IV.2. 17 De zelfstandige school vraagt een 
slagvaardig schoolbestuur. Betrok-
kenheid van ouders is daarbij be-
langrijk. Voor het bijzonder on-
derwijs is de deelname van ouders 
in de besturen gewenst. 

IV.2. 18 Openbaar onderwijs als onderwijs 
van en voor de publieke ge-
meenschap heeft in het Nederlandse 
onderwijsbestel een eigen plaats. 
Binnen de kaders van de wet wordt 

Voorkomen moet worden dat het onderwijs 
het als cultuurdrager aflegt tegen het denken 
in termen van economisch nut. Tussen 
welvaart, vrijheid, opvoeding, zingeving en 
cultuur bestaan nauwe betrekkingen. Het on-
derwijs heeft daarin een cen-trale positie. 
Ook gezien de toenemende in-vloed van Eu-
ropa moet het beleid gefundeerd blijven op IV.2.7 
de beginselen van de vrijheid van onderwijs 
en financiële gelijkstelling van openbaar en 
bijzonder onderwijs. 
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de participatie van ouders bij het 
openbaar onderwijs vergroot. De 
bestuursvorm van het openbaar on-
derwijs kan worden verbeterd door 
de instelling van een functionele 
commissie of door andere vormen 
van verzelfstandiging binnen het 
openbaar bestuur. 

IV.2.19 Bij de invulling van nieuwe bestuur-
lijke verhoudingen in het onderwijs, 
dient de financiële gelijkstelling 
tussen openbaar en bijzonder on-
derwijs, overeenkomstig de grond-
wettelijke eisen, gehandhaafd te 
blijven. 

Onderwijs in de leerplichtige leeftijd en in de 
bovenbouw AVO/VWO 

IV.2.20 Basisonderwijs is er voor alle leer- 
lingen van 4 tot 12 jaar. Daarbij ver-
dient de positie van leerlingen die 
moeilijk meekomen bijzondere aan-
dacht. De samenwerking tussen ba-
sisonderwijs en speciaal onderwijs 
kan de zorgbreedte van de basis- 
school vergroten. Eén wettelijke re-
geling voor het primair onderwijs is 
in dat kader gewenst. 

IV.2.2 1 De voortdurende technologische 
ontwikkelingen en de toepassing 
daarvan vergen van mensen oriën-
tatie op technische vakken. Al in de 
basisschool dient daarmee een aan-
vang te worden gemaakt. Vergroting 
van deskundigheid van docenten is 
daarvoor een belangrijke voorwaar-
de. 

IV.2.22 Er is sprake van hernieuwde aan-
dacht voor de kwaliteit van het VBO 
binnen het voortgezet onderwijs. Dit 
verdient ondersteuning. Brede scho- 
lengemeenschappen AVO/VBO 
(Algemeen Voortgezet Onder-
wijs/Voorbereidend Beroepsonder-
wijs) kunnen daar een belangrijke 
bijdrage aan leveren. Middelen voor 
outillage voor de vakken techniek 
en verzorging in het AVO/VBO ver-
dienen verruiming. Samenwerking 
tussen AVO/VBO scholengemeen-
schappen en bedrijven/branches 
maakt het beroepsonderwijs aan-
trekkelijker en bevordert de aan-
dacht voor het vakman/vrouwschap. 

IV.2.23 Het vroegtijdig schoolverlaten, al 
dan niet in de vorm van school-
verzuim, wordt aangepakt. Ener-
zijds door verscherpte toepassing 
van de Leerplichtwet en anderzijds 
door het vroegtijdig aanbieden van 
beroepsgerichte vakken dan wel sta-
ges in de eerste jaren van het voort-
gezet onderwijs. 

IV.2.24 Om inefficiënte leerwegen te ver-
mijden, worden de toelatingsvoor-
waarden in het voortgezet onderwijs 
door de scholen nauwgezet toege-
past. Preventief toezicht hierop door 
de inspectie is noodzakelijk. 

IV.2.25 Met het oog op een goede aans-
luiting op het hoger onderwijs, moet 
het HAVO (Hoger Algemeen 
Voortgezet Onderwijs) zich primair 
richten op het hoger beroepson-
derwijs en het VWO (Voorberei-
dend Wetenschappelijk Onderwijs) 
op het wetenschappelijk onderwijs. 

Deze ontwikkeling mondt uit in drie 
uitstroomprofielen voor het HAVO 
en twee voor het VWO. Deze kwa-
litatieve verzwaring van het HAVO 
en VWO maakt een toelatingsexa-
men tot het hoger onderwijs overbo-
dig. 

IV.2.26 De instroom van natuurwetenschap-
pelijke en technische opleidingen op 
WO (Wetenschappelijk Onderwijs) 
en HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) 
niveau moet worden bevorderd. 
Wiskunde als verplicht examenvak 
in HAVO en VWO is daarom 
gewenst. In het kader van de inter-
nationalisering is uitbreiding van het 
aantal moderne vreemde talen als 
verplicht onderdeel van het examen 
noodzakelijk. Het aantal verplichte 
examenvakken in het HAVO en 
VWO dient in dit verband te worden  

uitgebreid tot zeven respectievelijk 
acht. 

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie  
IV  .2.27 Beroepsonderwijs en volwassenene-

ducatie zullen in het perspectief 
worden geplaatst van vergroting van 
arbeidsparticipatie. Daartoe worden 
de los van elkaar staande voorzie-
ningen voor onderwijs en scholing 
met elkaar verbonden. 

IV.2.28 In aansluiting op de basisvorming 
zullen leerlingen de kans moeten 
krijgen om tenminste de startkwali-
fikatie (niveau primair leer-
lingwezen) te behalen. Er wordt een 
sluitend aanbod ontwikkeld van 
werk of scholing voor jongeren on-
der andere via het Jeugdwerkga-
rantieplan (JWG). Bereidheid tot 
deelname is voorwaarde voor het 
verkrijgen van een uitkering. 

IV.2.29 Binnen het beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie zal een breed 
programma-aanbod tot stand moe-
ten komen, dat zich richt op jeugdi-
gen, volwassenen, werkzoekenden 
en werkenden. 

Delen van de volwasseneneducatie 
die zich richten op persoonlijke ont-
plooiing worden uit een kostendek-
kende eigen bijdrage gefinancierd. 
Voor werkzoekenden zal de finan-
ciering via sociale zekerheid en ar-
beidsvoorziening tot stand moeten 
komen. De basiseducatie en pro-
gramma's voor allochtonen boven 
de leerplichtige leeftijd gericht op 
beheersing van de Nederlandse taal 
dienen kosteloos beschikbaar te zijn. 

IV.2.30 De verzelfstandiging van de instel-
lingen voor beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie wordt voort-
gezet. In lijn met de maatschappelij-
ke decentralisatie dienen de Regio-
nale Onderwijscentra één  lump sum  
vergoeding te krijgen voor beroeps-
onderwijs, basiseducatie en overig 
volwassenenonderwijs. 

IV.2.31 Er dient een vloeiende overgang te 
zijn tussen beroepsopleidingen en 
beroepsuitoefening. Alle (beroeps)-
opleidingen moeten op termijn een 
leer-arbeidsovereenkomst bevatten. 
De combinatie van leren en werken 
wordt op het niveau van de instellin-
gen gestimuleerd. Deze dualisering 
komt uiteindelijk in de plaats van de 
huidige stages. 

IV.2.32 Programmatische afstemming tus-
sen voorbereidend beroepsonder-
wijs (VBO), middelbaar beroepson-
derwijs (MBO) en cursorisch be-
roepsonderwijs (CBO) wordt bevor-
derd. Programma-differentiatie in 
plaats van niveau-differentiatie in 
het VBO moet leiden tot een ver-
beterde aansluiting tussen VBO en 
MBO/CBO. 

IV.2.33 Vanuit de behoefte aan beroepson-
derwijs met herkenbare opleidingen 
en diploma's zijn landelijk vastge-
stelde en binnen het beroepson-
derwijs functionerende eindtermen 
noodzakelijk. Het bedrijfsleven 
wordt sterker betrokken bij de in-
houd van het onderwijsprogramma 
om een goede aansluiting te verkrij-
gen op gevraagde kwalificaties. 

Hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek 
IV.2.34 De programmering in het HBO en 

WO moet zich gaan concentreren op 
de primaire doelstellingen van elke 
deelsoort binnen het hoger On-
derwijs. Het wetenschappelijk on-
derwijs behoort zich toe te leggen 
op de kernwetenschappelijke stu-
dierichtingen, waarbij de synergie 
tussen onderwijs en onderzoek van 
belang is. Het programma-aanbod 
binnen het HBO en het WO wordt 
beperkt tot herkenbare kernpro-
gramma's. 

IV.2.35 Instellingen voor hoger onderwijs 
zullen, mede in het licht van een 
vernieuwd stelsel van studiefinan- 

ciering, de onderwijsprogramma's 
zo effectief en efficiënt mogelijk 
moeten inrichten. 

IV.2.36 Het HBO en WO moeten zich in de 
samenleving duidelijker profileren 
als twee naast elkaar staande vor-
men van hoger onderwijs. Het be-
leid dat doorstroming van het HBO 
naar het WO actief stimuleert, wordt 
beëindigd. In dat kader zal de moge-
lijkheid om met het propaedeuse-di-
ploma HBO een studie in het WO te 
beginnen, komen te vervallen. De 
samenwerking tussen het HBO en 
het WO richt zich vooral op speci-
fiek beroepsgerichte studies en op-
leidingen. 

IV.2.37 Vanwege het grote belang van tech-
nisch opgeleiden in ons land, wordt 
een convenant afgesloten tussen de 
technische universiteiten en de over-
heid. Doel van dit convenant is om 
de deelname aan technische oplei-
dingen verder te stimuleren. Hierin 
dient aandacht te worden gegeven 
aan betere studiebegeleiding, verho-
ging van het rendement en verlen-
ging van de cursusduur. Ook het be-
drijfsleven kan in zulke conve-
nanten participeren. 

IV.2.38 De voorgestelde uitbreiding van het 
aantal verplichte examenvakken 
voor het HAVO en VWO maakt een 
toelatingsexamen tot het hoger on-
derwijs overbodig. De instellingen 
voor hoger onderwijs beoordelen na 
het eerste leerjaar of de betrokken 
student geschikt is voor de gekozen 
studierichting. 

IV.2.39 De kwaliteit van de wetenschapsbe-
oefening moet sterk worden bevor- 
derd. Taakverdeling tussen 
universiteiten en onderzoeks- 
instituten wordt gestimuleerd. De 
oprichting van onderzoeksscholen 
aan universiteiten wordt bevorderd 
mits strenge kwaliteitscriteria wor-
den gehanteerd, voldoende allocatie 
van middelen plaatsvindt en de band 
tussen onderwijs en onderzoek niet 
teloor gaat. 

IV.2.40 Herstel van verantwoordelijkheid 
houdt in versterking van instellingen 
en organisaties op het terrein van 
onderzoek, wetenschaps- en techno-
logiebeoefening. De overheid 
bewaakt de samenhang tussen we-
tenschaps- en technologiebeleid. 
Ook bevordert zij landelijke dan wel 
internationale taakverdeling met be-
trekking tot fundamenteel en strate-
gisch onderzoek. 

Studiefinanciering 
IV.2.41 Bijstelling van het stelsel van stu-

diefinanciering is gewenst. Gekozen 
wordt voor een nieuw stelsel van 
studiefinanciering dat voldoende ga-
ranties biedt voor de toegankelijk-
heid van het onderwijs, eigen ver-
antwoordelijkheid van studenten sti-
muleert en zodanig is opgezet dat 
het oneigenlijk gebruik tegengaat. 

IV.2.42 Recht op studiefinanciering hebben 
diegenen in de leeftijdsgroep van 18 
tot 27 jaar, die de Nederlandse 
nationaliteit hebben of daaraan zijn 
gelijkgesteld, waarvoor de ouders in 
Nederland belastingplichtig zijn en 
die voltijds onderwijs volgen, uit-
gezonderd het AVO/VWO. Voor 
leerlingen in het AVO/VWO die 18 
jaar of ouder zijn, zal de Kinderbij-
slagregeling van toepassing zijn. 
Voor het overige deeltijdonderwijs 
blijft de bestaande regeling gelden. 

IV.2.43 De studiefinanciering zal in de toe-
komst uit twee componenten 
moeten bestaan: een beursdeel en 
een leningdeel. 

IV.2.44 De hoogte van de studiefinancie-
ring, die is afgeleid van het nor-
matieve studiebudget, moet worden 
aangepast. De aanpassing moet zo-
danig zijn, dat de individuele com-
ponenten in de toewijzingen tot het 
verleden gaan behoren. Dit verkleint 
de kans op fraude en vermindert de 
beheerskosten. Binnen het studie- 

budget blijft een vorm van col-
lectieve reisvoorziening bestaan. 

IV,2.45 De toekenning van studiefinancie-
ring zal gaan gelden voor de periode 
van de cursusduur van de eerste stu-
die die is aangevangen, vermeerderd 
met één jaar. De in deze kabinetspe-
riode geformuleerde beleidslijnen 
inzake studievoortgangscontrole 
worden voortgezet en waar mogelijk 
aangescherpt. 

IV.2.46 Iedere student die recht heeft op stu-
diefinanciering krijgt de beschik-
king over één beursbedrag. De hui-
dige beursregeling voor uitwonen-
den komt hiermee te vervallen. De 
hoogte van dit beursbedrag nieuwe 
stijl is onafhankelijk van het inko-
men van de student dan wel van de 
ouders. In aanvulling op dit ene 
beursbedrag kunnen studenten, een 
inkomensonafhankelijke, rentedra-
gende lening afsluiten. Hierbij geldt 
als maximum het normatieve studie-
budget (minus het beursdeel). Het 
bestaande model van terugbetaling 
blijft gehandhaafd. 

IV.3. Welzijn 
Het welzijnsbeleid kiest als uitgangspunt dat 
burgers zich geborgen weten in hun ge-
meenschappen en verbanden: familie, buurt, 
werkkring, school, kerk, vereniging. Dat 
geldt voor ouderen en jongeren, voor 
vrouwen en mannen, voor autochtonen en al-
lochtonen, voor mensen met en mensen zon-
der een handicap. Juist hier zijn het particu-
lier initiatief en de vrijwillige inzet van bur-
gers van onschatbare betekenis. 

Actieve participatie voorkomt problemen 
van vereenzaming en isolement en bevordert 
de veerkracht en veelkleurigheid van de sa-
menleving. De verantwoordelijkheid van de 
overheid dient dan ook zo dicht mogelijk bij 
die burger - het lokaal bestuur - gelegd te 
worden: decentraal waar mogelijk, centraal 
waar noodzakelijk. Bovendien moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen dat bepaalde 
problemen gekoppeld worden aan specifieke 
doelgroepen. Dit-leidt al snel tot stigmatise-
ring. De problemen moeten centraal staan, 
niet de doelgroepen: generiek beleid waar 
mogelijk, categoraal waar noodzakelijk. 

IV.3.1 Vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in 
sportclubs, thuiszorg of wijkbeheer 
is onmisbaar in onze samenleving. 
Op het lokale bestuur wordt een ap-
pèl gedaan om in voorwaar-
denscheppende zin het vrijwilli-
gerswerk zoveel mogelijk te stimu-
leren. De overheid gaat waar moge-
lijk tegen dat taken van vrijwilligers 
ten onrechte worden overgenomen 
door beroepskrachten. 

IV.3.2 De positie van ouderen en ouder-
dom in onze samenleving is aan her-
waardering toe. Het beeld van zorg-
afhankelijkheid is vervangen door 
een groeiende groep mondige bur-
gers, die een positieve bijdrage 
levert aan tal van maatschappelijke 
activiteiten. 
Deze ontwikkeling verdient on-
dersteuning door het wegnemen van 
belemmeringen: het bestrijden van 
leeftijdsdiscriminatie, het bevorde-
ren van het zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen, het bevorderen 
dat binnen de zorgsector de ouderen 
volwaardig kunnen participeren. 

IV.3.3 Groot belang wordt gehecht aan het 
feit dat mensen zichzelf organiseren 
om hun gemeenschappelijke belan-
gen vanuit een eigen religieuze en 
culturele identiteit op een ver-
antwoorde wijze gezamenlijk te be-
hartigen. Deze zelforganisaties kun-
nen een belangrijke bijdrage leveren 
aan de betrokkenheid van groepen 
mensen bij de samenleving. 
De overheid bevordert de totstand-
koming van deze eigen organisaties 
en werkt er aan mee dat zij legaal 
gebruik kunnen maken van de in on-
ze wetgeving opgenomen rechten op 
een eigen cultureel aanbod in de sa-
menleving. 
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samenwerken met behoud van 
identiteit en zelfstandigheid. 3) Het 
omroepbeleid ten aanzien van de 
landelijke publieke omroep is ge-
richt op een gevarieerd en pluriform 
aanbod dat beantwoordt aan de be-
hoeften en belangen van het publiek, 
op het nuttig en verantwoord ge-
bruik van de omroepmogelijkheden 
en op het voortbestaan van een pu-
blieke omroep die de veelkleurige 
Nederlandse cultuur en identiteit 
versterkt en de geestelijk-culturele 
pluriformiteit tot uitdrukking brengt. 
Het non-profit karakter van de pu-
blieke omroep blijft verzekerd. 4) 
Teneinde een gezonde ontwikkeling 
op lange termijn mogelijk te maken, 
moet de overheid de organisaties in 
de landelijke publieke omroep een 
meerjarige concessie verlenen. 

IV.3.4 Integratie geschiedt veelal vanuit en 
op basis van de eigen religieuze en 
culturele identiteit. Daarbij moeten 
minderheidsgroepen niet in een iso- 
lement gedrongen worden. Het op- 
leiden in Nederland van geestelijken 
wordt zo veel mogelijk bevorderd. 

IV.3.5 De overheid treedt met alle beschik- 
bare middelen op tegen uitingen van 
racisme, vreemdelingenhaat en fun- 
damentalisme dat gericht is op 
gewelddadige bestrijding van an- 
dersdenkenden. 

IV.3.6 De overheid waarborgt de toegang 
tot geestelijke verzorging in zieken- 
huizen, andere intramurale zorg- 
instellingen (zoals verpleegtehuizen 
of zwakzinnigeninrichtingen), be- 
jaardenoorden en instellingen van 
jeugdhulpverlening. 

IV.3.7 De overheid moet haar beleid ten 
aanzien van jeugdigen en jongeren 
in heldere uitgangspunten vastleg- 
gen en komen tot een integratie en 
afstenmuing van het beleid op de ter- 
reinen van jeugdbescherming, 
jeugdhulpverlening, onderwijs, ar- 
beidsvoorziening en bijstand. Spe- 
ciale aandacht gaat uit naar de toe- 
nemende problematiek van bepaalde 
groepen opgroeiende jongeren, met 
name in de grote steden. Doel is te 
komen tot een sluitend (opvang)cir- 
cuit, gericht op volwaardige inte- 
gratie en participatie in de samen- 
leving. 

IV.3.8 Er wordt voorzien in een gedifferen- 
tieerde mogelijkheid van residentië- 
le opvang van probleemjongeren, 
gericht op een adequate opvang en 
het voorkomen van (toenemende) 
criminaliteit. 

IV.3.9 In de sfeer van de kinderbescher- 
ming wordt een onderscheid ge- 
maakt tussen jeugdigen en jongeren 
in probleemgroepen. Ten aanzien 
van deze laatsten wordt het beleid 
afgestemd met de jeugdhulpverle- 
ning. Decentralisatie van bevoegd- 
heden wordt hierbij overwogen. 

IV.3.10 Kinderopvang is een eerste ver- 
antwoordelijkheid van de ouders!- 
verzorgers en sociale partners (zie 
artikel 11.5.15). Ouders en verzor- 
gers dragen naar draagkracht bij aan 
de kosten van kinderopvang. De 
mogelijkheden tot ouderparticipatie 
in de kinderopvang worden uitge- 
breid, te denken valt aan medezeg- 
genschap en mogelijkheden tot be- 
roep bij geschillen. 

derland. Afgestudeerden zullen zich 
staande moeten kunnen houden in 
een sterk geïnternationaliseerde om- 
geving. Door strengere selectie en 
eventueel door vermindering van 
opleidingen zal gestreefd worden 
naar kwaliteitsverbetering. Ten be- 
hoeve van de verhoging van de kwa- 
liteit van afgestudeerden zullen hier 
duidelijke keuzes moeten worden 
gemaakt. 

IV.4.5 De sociale regelgeving moet het ook 
in de toekomst mogelijk maken dat 
(her)scheppende kunstenaars die 
hun beroepsmatigheid bewezen heb- 
ben, in staat blijven een actieve rol 
te vervullen. Ook de opbouw van 
pensioenrechten wordt hierbij be- 
trokken. 

IV.4.6 Publieksparticipatie moet gestimu- 
leerd worden. Dat kan door middel 
van onderwijs, goede voorlichting 
en publiciteit. Kunsteducatie moet 
een geïntegreerd onderdeel vormen 
van het basis en voortgezet on- 
derwijs. Samenwerking met 
kunstinstellingen moet gestimuleerd 
worden. 

IV.4.7 Het auteursrecht, als belangrijk in- 
strument voor de kunstenaar om een 
redelijke beloning te verkrijgen, 
wordt op een aantal onderdelen 
versterkt en uitgebreid. Daarbij is 
een goede wettelijke regeling van 
het leen- en verhuurrecht van be- 
lang. 

IV.4.8 Internationaal cultuurbeleid is van 
groot belang in de context van toe- 
nemende Europeanisering en inter- 
nationalisering. Via samenwerking 
tussen verschillende departementen 
zal een effectief beleid moeten wor- 
den ontwikkeld om de Nederlandse 
cultuur in het buitenland onder de 
aandacht te brengen. In ieder geval 
is op het gebied van de Nederlands- 
talige cultuur samenwerking met 
Vlaanderen noodzakelijk. 

IV.4.9 Het cultuurbeleid is erop gericht de 
Nederlandse taal te beschermen en 
de doorgaande ontwikkeling daar- 
van te bevorderen in Europese con- 
text. Nationaal wordt in wetgeving 
vastgelegd dat vitale cultuur- 
activiteiten, zoals het onderwijs en 
de omroep, in de Nederlandse taal 
plaatsvinden. Internationaal wordt 
bescherming van het Nederlands als 
één van de Europese talen nage- 

streefd. 
IV.4. 10 In een plan voor monumentenbeheer 

worden op basis van duidelijke 
criteria te restaureren monumenten 
geselecteerd. Om achterstanden weg 
te werken, is extra en op prioriteiten 
gerichte inzet van middelen voor het 
beheer van monumenten noodzake-
lijk. Decentralisatie van monu-
mentengelden naar de gemeenten 
wordt heroverwogen. Nagegaan 
wordt of de verdeling van subsidies 
op provinciaal niveau kan worden 
vastgesteld. 

IV.4. 11 Bescherming, ontwikkeling en toe-
gankelijkheid van het cultureel erf-
goed omvat niet alleen de monu-
mentenzorg, maar ook land- 
schapsverzorging, architectuur, 
stadsvernieuwing en toerismebeleid. 
Deze beleidsterreinen moeten in sa-
menhang worden bezien. 

IV.4.12 Het beleid ten aanzien van de 
persorganen wordt gebaseerd op de 
ondernemingsgewijze Organisatie 
ervan. De overheid beperkt zich 
hoofdzakelijk tot tijdelijke onder-
steuning. Van dit instrument wordt 
alleen gebruik gemaakt indien daar-
mee duurzaam het voortbestaan en 
de ontwikkeling van de plurifor-
miteit bevorderd kan worden. 

IV.4. 13 Er wordt een omvattend bestel voor 
de telecommunicatie-infrastructuur 
ontwikkeld, zodat een optimale be-
nutting en uitwisselbaarheid van de 
verschillende communicatiemidde-
len alsmede een optimale toegang 
voor dienstverleners mogelijk is. 

IV.4.14 Er wordt, ook via een wettelijke re-
geling, rekening gehouden met het 
gegeven dat er commerciële omroep 
is. Deze regeling gaat tegen dat on- 
eigenlijke concurrentievoordelen 
van de commerciële omroep ten op-
zichte van de publieke omroep op-
treden. 

IV.4.15 Het beleid met betrekking tot de pu-
blieke omroep is gestoeld op een 
viertal uitgangspunten en doelstel-
lingen. 1) Binnen het bestel voor te-
lecommunicatie-infrastructuur 
verzekert de overheid voldoende 
distributie voor de publieke Omroep. 
2) De systematiek van de landelijke 
publieke omroep gaat uit van on-
derscheiden levensbeschouwelijke, 
maatschappelijke en culturele orga-
nisaties en instellingen die daarin 

Het economisch belang mag niet over-
heersend zijn. Een pluriform media-aanbod 
en onze culturele verworvenheden behoren 
tot het nationale erfgoed waarop we zuinig 
moeten zijn. 

alsook ,̂  
IV.4.1 De belangrijkste criteria voor on-

dersteuning van kunst zijn kwaliteit, 
verscheidenheid, sociale en geogra-
fische spreiding. 

IV.4.2 Aangezien de overheid zich geen 
oordeel aanmatigt over kunst, wordt 
de beoordeling overgelaten aan de 
Raad voor de Kunst, respectievelijk 
aan de besturen van fondsen toever-
trouwd. Advisering over het wel of 
niet toekennen van subsidies 
geschiedt op basis van openbare be-
oordeling en expliciete criteria. Bij 
de samenstelling van de adviesorga-
nen wordt ook rekening gehouden 
met de hierboven genoemde criteria 
voor kunstbeleid. 

IV.4.3 Het is van groot belang dat kunste-
naarsverenigingen zelf tot een be-
roepserkenning komen. 

IV.4.4 Er moeten hogere eisen worden ge-
steld aan de kunstopleidingen in Ne- 
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Het einde van de Koude Oorlog heeft een 
nieuwe fase in de wereldgeschiedenis inge-
luid. Deze wordt gekenmerkt door hoop en 
ontnuchtering, door nieuwe kansen, maar 
ook onvoorspelbare risico's. Sterker dan 
voorheen laten staten zich door hun nationa-
le eigenbelang leiden. De voormalige inde-
ling van de wereld in twee kampen heeft in 
vele regio's plaats gemaakt voor felle lokale 
conflicten, religieus fundamentalisme, twij-
fel over de betekenis van bestaande sa-
menwerkingsverbanden en snel wisselende 
allianties. Nieuwe scheidslijnen en tegenstel-
lingen doemen op tussen culturen en gods-
dienstige blokken. De economische stagnatie 
versterkt de neiging om terug te vallen op 
nationale posities. Oude vanzelfsprekendhe-
den verdwijnen. 

Aan internationale organisaties als de Ver-
enigde Naties, de Noordatlantische Ver-
dragsorganisatie (NAVO) en ook aan de Eu-
ropese Gemeenschap worden zware eisen 
gesteld om hun verantwoordelijkheden waar 
te maken in de nieuwe verhoudingen. De 
nauwe betrokkenheid van de Verenigde 
Staten met Europa blijft van groot belang, 
niet alleen wat betreft de veiligheidspolitiek 
maar ook de economische betrekkingen. 
Hoop bestaat dat de bevrijding van de landen 
van Midden- en Oost-Europa kansen zal bie-
den op meer recht en welvaart in dit deel van 
de wereld. Vooral bij het uitblijven van eco-
nomisch herstel zal de teleurstelling in deze 
landen snel kunnen inzetten. Ook de nationa-
liteitenkwestie, met haar explosief poten-
tieel, kan een ernstige bedreiging vormen 
voor het streven naar rechtvaardige en sta-
biele verhoudingen. 
De ontwikkelingen in de landen van het 
voormalige Joegoslavië en in Rusland en de 
overige staten van het GOS (Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten) baren grote zor-
gen, gezien het gevaar van spanningshaarden 
aan de grenzen van Europa en het onrecht 
dat daar de mensen wordt aangedaan. Kon  

voorheen met de term Derde Wereld ge-
makshalve het Zuidelijk Halfrond worden 
bedoeld, tegenwoordig is de situatie veel ge-
nuanceerder. Een aantal landen en regio's in 
Latijns Amerika en Zuidoost Azië maakt een 
snelle economische groei mee. Andere ge-
bieden worden gekenmerkt door hardnekkig 
stagnerende ontwikkeling, zoals Afrika ten 
Zuiden van de Sahara. 

De burger ondervindt de gevolgen van be-
sluiten die in EG-verband worden genomen 
voor een groeiend aantal beleidsterreinen. 
Daarnaast zal verdergaande internationalise-
ring het beleid beïnvloeden. De groeiende 
onderlinge afhankelijkheid van landen en 
volken is met name merkbaar op het terrein 
van de wereldeconomie, waardoor de inter-
nationale economische concurrentie ver-
hevigt. 

Benadering 
Deze tijd van snelle veranderingen vraagt 
van het Nederlands buitenlands beleid cre-
ativiteit, flexibiliteit in het vasthouden aan 
het ideaal van een rechtvaardige internatio-
nale rechtsorde en de behartiging van speci-
fieke belangen op met name politiek en eco-
nomisch terrein. 

De mogelijkheden om zelfstandig buiten-
lands beleid te voeren en uit te dragen zijn 
evenwel voor Nederland beperkt. Een stevi-
ge inbedding in bredere samenwerkingsver-
banden blijft daarom voorwaarde zowel voor 
behoud en verbreding van veiligheid en 
welvaart als voor het uitdragen van waarden 
die gericht zijn op gerechtigheid en vrede. 

De factor van de Europeanisering zal het ac-
cent van de Nederlandse buitenlandse Po-
litiek sterk bepalen. De toekomst van Neder-
land ligt in Europa. De nieuwe verhoudingen 
in Europa scheppen mogelijkheden en opga-
ven om de intermedaire rol van Nederland in  

de richting van andere continenten ook 
nieuwe inhoud te geven. 
Buitenlandse politiek is een van de kernta-
ken van de overheid. Toch is het van belang 
vernieuwde nadruk te leggen op de ver-
antwoordelijkheid van maatschappelijke or-
ganisaties, ondernemingen, kerken, vakbon-
den, mensenrechten- en milieubewegingen. 
Herstelde verantwoordelijkheid duidt op een 
visie op ontwikkelingssamenwerking, waar-
in de nadruk niet eenzijdig bij de markt of bij 
de staat gelegd wordt, maar bij initiatieven 
die uit de samenleving voortkomen. In de sa-
menwerking met Midden- en Oost-Europa 
betekent herstelde verantwoordelijkheid het 
ondersteunen van de ontplooiing van sterke 
en pluriforme maatschappelijke organisaties 
aldaar. De Nederlandse buitenlandse politiek 
zal dan ook de toenemende betekenis van de 
activiteiten van particuliere initiatieven die 
staan in het teken van internationale solida-
riteit en gerechtigheid erkennen en stimule-
ren. 

In de opvatting van het CDA is de wereld 
één wereld. Om dat tot uitdrukking te bren-
gen, dienen het mensenrechtenbeleid, inter-
nationale solidariteit, milieubehoud en het 
waar nodig herstellen of garanderen van vre-
de, een centrale plaats te hebben in het 
buitenlands beleid. Daarmee kan ook een bij-
drage worden geleverd aan de bestrijding 
van de diepere oorzaken van het vraagstuk 
van de migratie. Het CDA wil als politieke 
beweging ook zelf bijdragen aan de verdie-
ping van het democratisch proces en ver-
spreiding van het christen-democratisch ge-
dachtengoed. 

Artikelen 
V.I. Plaats en taak van Nederland in de 
internationale verhoudingen 
Het scheppen van voorwaarden om do eigen 
samenleving naar inzichten van publieke ge-
rechtigheid in te richten en de gewenste soci- 

aal-economische ontwikkeling te bevorde-
ren, alsmede het op effectieve wijze uitdra-
gen van deze inzichten in het internationale 
verkeer, behoren tot de kerntaken van de Ne-
derlandse regering op het terrein van de 
buitenlandse politiek. Door het wegvallen 
van de bipolaire machtsverhoudingen zoekt 
Nederland, op basis van de bestaande 
verworvenheden in de internationale verban-
den, nieuwe instrumenten voor de totstand-
koming van de internationale rechtsorde. 

V.1.1 Nederland heeft een open economie 
die ontvankelijk is voor politieke en 
economische ontwikkelingen in het 
buitenland. Buitenlands beleid omvat 
daardoor het scheppen van voorwaar-
den in de internationale betrekkingen 
voor de gewenste sociaal-econo-
mische ontwikkeling in eigen land. 
Daaronder vallen doelen als vrijma-
king van de wereldhandel, harmo-
nisatie van concurrentievoorwaarden, 
verdergaande Europese integratie. 
Met deze doelstellingen wordt tege-
lijk een solide basis geschapen voor 
internationale solidariteit vanuit de 
Nederlandse samenleving. 

V.1.2 Bevordering van publieke gerechtig-
heid is een integraal onderdeel van 
het Nederlands buitenlands beleid en 
heeft hoge prioriteit. Het gaat daarbij 
om het uitbannen van honger en ar-
moede en het scheppen van omstan-
digheden waarin mensen als ver-
antwoordelijke personen tot hun recht 
komen en landen een volwaardige 
positie kunnen innemen in de wereld-
economie. Bevordering van deze 
doelstellingen omvat tevens: steun 
aan de vestiging van een demo-
cratische en sociale rechtsstaat waarin 
de mensenrechten worden geres-
pecteerd; milieubehoud; opvar 
vluchtelingen in de regio; vredesope-
raties. 

-' 
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V.1.3 Nederland stelt, voor de in artikel 
V.1.2 genoemde doelstellingen, mini-
maal 1,5% van zijn netto nationaal in-
komen ter beschikking. De hulp aan 
de armste landen en groeperingen 
krijgt daarbinnen een gegarandeerde 
voorrangspositie ter hoogte van mini-
maal 0,7% NNI. Aan het begin van 
een kabinetsperiode worden vaste af-
spraken gemaakt over de hoogte van 
onze bijdrage aan de overige ontwik-
kelingslanden en aan de landen van 
Midden- en Oost-Europa. 

V.1.4 De bevordering van de democratie en 
de naleving van de rechten van de 
mens, waaronder de rechten van min-
derheden, heeft een centrale plaats in 
het buitenlands beleid. Economische, 
sociale en culturele mensenrechten 
zijn weliswaar anders van aard, maar 
evenzeer van belang voor bescher-
ming van de menselijke waardigheid 
als de burgerlijke en politieke 
rechten. 

V.1.5 Nederland streeft naar versterking 
van internationale organisaties die ten 
dienste staan van de ontwikkeling van 
de internationale rechtsorde. Daarbin-
nen levert Nederland een bijdrage 
waarin de ten onzent levende rechts-
opvattingen tot uitdrukking komen. 
Voor Nederland gelden daarbij met 
name organisaties als de EG, de Raad 
van Europa, de NAVO, de Conferen-
tie over Veiligheid en Samenwerking 
in Europa (CVSE) en de VN. 

V.1,6 Nederland blijft voor de handhaving 
van de vrede en veiligheid aan-
gewezen op multilaterale kaders. Wil 
de NAVO hoofdinstrument van het 
veiligheidsbeleid blijven, dan zal zij 
een relevante rol in de vrede en vei-
ligheid in Europa moeten blijven Spe-
len. Dat vraagt hechtere samenwer-
king tussen de NAVO en de CVSE 
alsmede nauwere betrokkenheid bij 
de NAVO van Middeneuropese 
staten, in het perspectief van aan-
sluiting. De Nederlandse defensie-in-
spanning zal op een zodanig niveau 
worden gehouden dat op adequate 
wijze voldaan kan worden aan afspra-
ken in het kader van de NAVO en de 
Westeuropese Unie (WEU) en aan 
verplichtingen in het kader van de 
VN. Zwaartepunt van het Neder-
landse veiligheidsbeleid ligt op het 
Europese continent. 

V.1.7 Nederland streeft naar de ontwikke-
ling en naleving van effectieve inter-
nationale normen voor de bescher-
ming van het milieu in het kader van 
de OESO, de EG, de samenwerkings-
programma's met Midden- en Oost-
Europa en de VN. 

V.1.8 Nederland bevordert programma's 
van hulp aan en samenwerking met 
Midden- en Oost-Europa die gericht 
zijn op: versterking van het demo- 
cratiseringsproces; de overgang naar 
een marktgeoriënteerde economie; de 
vorming van een verantwoordelijke 
samenleving; bescherming van de 
levensbeschouwelijke en culturele 
pluriformiteit; overdracht van kennis; 
bescherming en herstel van het mi-
lieu. Aan maatschappelijke orga-
nisaties en het bedrijfsleven uit Ne-
derland wordt daarin een actieve rol 
toegekend. Zij krijgen daarvoor ade-
quate faciliteiten. De inschakeling 
van Nederlandse expertise en capa-
citeit wordt gestimuleerd. 

V.2. Europese integratie 
Juist in een tijd waarin nationalisme in op-
komst is, is het proces van integratie in de 
Europese Gemeenschap een onmisbaar in-
strument in het streven naar een orde in Eu-
ropa die gekenmerkt wordt door vrede, recht 
en welvaart. De oorspronkelijke opzet van de 
EG als instrument van vrede en verzoening, 
van bevordering van democratie en econo-
mische ontwikkeling en van toenemende 
vervlechting van de betrokken samenlevin-
gen, blijft volop actueel. Dit proces zal wor-
den uitgebreid over de landen van Midden-
en Oost-Europa, die daarvan deelgenoot 
wensen uit te maken. Nederland zet zich in  

voor een Gemeenschap met duidelijke eigen 
taken die onder effectieve controle staan van 
het Europese Parlement. In het licht van de 
uitbreiding met Oostenrijk, Noorwegen, Fin-
land en Zweden is extra aandacht nodig voor 
verdieping en institutionele versterking van 
het integratieproces. Nederland zoekt naar 
nieuwe wegen om het integratieproces gaan-
de te houden en Europa dichter bij de burger 
te brengen. 

V.2.1 Nederland is voorstander van de vol-
ledige en loyale uitvoering van de 
verplichtingen in het kader van het 
Verdrag van Maastricht. De in-
stitutionele structuur dient zich bij 
uitbreiding van de EG zo te ontwik-
kelen dat ook de kleinere lidstaten 
reële medezeggenschap behouden. 

V.2.2 Nederland houdt een voorkeur voor 
gezamenlijke en gelijktijdige voort-
gang van het integratieproces. Even-
wel, meerdere snelheden moeten als 
tussenoplossing op deelterreinen niet 
worden uitgesloten, mits het inte-
gratieproces zèlf er op termijn mee 

wordt gediend. Onder die voorwaarde 
speelt Nederland in op initiatieven 
van hechtere samenwerking binnen 
de EG. 

V.2.3 Ook om Europa dichter bij de burger 
te brengen, blijft Nederland streven 
naar volwaardige democratische 
bevoegdheden voor het Europese Par-
lement op die terreinen waar de Raad 
van Ministers van de EG bij gekwali-
ficeerde meerderheid beslist. De rol 
van de nationale parlementen wordt 
versterkt ten aanzien van gebieden 
waar Gemeenschap en lidstaten ge-
deelde bevoegdheden hebben. Er 
komt een betere afstemming en sa-
menwerking tussen leden van de 
Staten Generaal en het Europese Par-
lement. Naarmate de EG-regelgeving 
zich over meer terreinen uitstrekt, 
wordt het van des te groter belang dat 
de EG partij wordt bij het Europese 
Verdrag over de Rechten van de 
Mens. 

V.2.4 De EG moet openstaan voor nieuwe 
lidstaten, die de wil hebben verder 
mee te gaan in het proces van verdie-
ping van de integratie. Uitbreiding 
van de EG mag niet leiden tot 
verwatering van het communautaire 
karakter van de Gemeenschap. Op 
weg naar volledige aansluiting wor-
den aspirant-lidstaten nauwer betrok- 

ken bij de werkzaamheden en de in-
stellingen van de Gemeenschap en 
krijgen zij toegang voor hun pro-
dukten tot de gemeenschappelijke in-
terne markt en steun bij het toegroei-
en naar koppeling van hun valuta aan 
de Europese munteenheid (ECU). De 
Raad van Europa vervult een onmis-
bare rol in het bevorderen van de de-
mocratie, de beginselen van de 
rechtsstaat en politieke pluriformiteit 
in de landen van Midden- en Oost-
Europa. 

V.2.5 Nederland is voorstander van een toe-
passing van het subsidiariteitsbe-
ginsel. Dat betekent dat de Ge-
meenschap daar moet optreden, waar 
een doelstelling beter op het niveau 
van de Gemeenschap dan op het 
niveau van de afzonderlijke lidstaten 
kan worden bereikt. 

V.2.6 De EG dient de voorwaarden te 
scheppen voor aanwezigheid en parti-
cipatie van maatschappelijke orga-
nisaties op Europees niveau, zoals 
kerken, vakbonden en werkgevers, 

consumentenorganisaties, weten- 
schappelijke instellingen en ook po-
litieke partijen. Dit beleid dient ter 
versterking van een verantwoordelij-
ke samenleving, die ook op Europees 
niveau betekenis krijgt en daarmee 
tevens de burger dichter bij Europa 
betrekt. 

V.2.7 Het beleid dat in het kader van de EG 
gevoerd wordt, heeft de geestelijke 
vrijheid, maatschappelijke initiatie-
ven en de pluriformiteit in culturen en 
in onderwijs te respecteren. De Ne-
derlandse taal blijft een van de offi-
ciële omgangstalen in de EG. In het 
Europa zonder grenzen nemen de mo-
gelijkheid en het belang van hechtere 
vormen van samenwerking van Ne-
derland met Vlaanderen toe. 

V.2.8 De EG stelt toereikende minimum-
normen vast op het terrein van sociale 
zekerheid die rekening houden met 
relevante verschillen tussen lidstaten. 
Lidstaten houden de vrijheid om 
nationaal verdergaande sociale nor-
men te hanteren. De sociale dialoog 
tussen werkgevers en werknemers op 
Europees niveau wordt bevorderd, 

V.2.9 Openheid en solidariteit blijken uit de 
Europa-akkoorden en hun uitvoering, 
die uitzicht bieden op toetreding tot 
de Gemeenschap van de landen van 
Midden- en Oost-Europa. Verruiming  

van de toegankelijkheid van de Euro-
pese markt dient gepaard te gaan met 
bevordering van milieuvriendelijke 
produktie in de landen van Midden-
en Oost-Europa. 

V.2.10Nederland zet zich ervoor in dat de 
andere lidstaten van de EG de inter-
nationaal afgesproken normen voor 
de hoogte van uitgaven voor ontwik-
kelingssamenwerking naleven. De 
voortzetting van de interne markt 
dient gepaard te gaan met een groei-
ende toegankelijkheid voor de export-
produkten van ontwikkelingslanden. 
Ter vergroting van de doelmatigheid 
moet het ontwikkelingsbeleid van de 
lidstaten en van de Commissie beter 
gecoördineerd worden. De controle 
op de effectiviteit van het gemeen- 
schappelijke ontwikkelingsbeleid 
wordt versterkt. 

V.3. Vrede en veiligheid 
Vrede in Europa is meer dan alleen militaire 
veiligheid. Zij omvat tevens respect voor de 

mensenrechten, waaronder de rechten van 
minderheden, en het recht op zelfbeschik-
king. Conflictbeheersing wordt steeds meer 
een zaak van versterking en handhaving van 
de internationale rechtsorde, met de daarbij 
behorende instrumenten van vreedzame 
slechting van geschillen en zo nodig het ga-
randeren of afdwingen van de vrede. On-
dertussen blijft er een dreiging, die minder 
voorspelbaar is geworden en het risico in 
zich bergt van het snel escaleren en over-
slaan van conflicten. 

Dat maakt versterking van mondiale en re-
gionale veiligheidsstructuren noodzakelijk. 
De veiligheid van Nederland is in toenemen-
de mate afhankelijk van de veiligheid in de 
wereld en met name in Europa. Met het oog 
daarop moeten de reeds bereikte vormen van 
samenwerking in de NAVO en de CVSE 
worden behouden en versterkt. Het belang 
van een specifieke Europese veiligheidscon-
ceptie neemt toe. Nederland is bereid deel te 
nemen aan vredebewarende en vredeherstel-
lende operaties in multilateraal kader. 

V.3.1 De Organisatie van de Verenigde 
Naties biedt het volkenrechtelijke 
raamwerk waarbinnen de wereld-
rechtsorde tot stand moet komen. Ne-
derland is voorstander van grotere ef-
fectiviteit van de VN op het terrein 
van handhaving en herstel van de in- 
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ternationale vrede en veiligheid. De 
regering ondersteunt daarom initia-
tieven tot de invoering van snel inzet-
bare VN-eenheden ter uitvoering van 
besluiten van de VN-Veiligheidsraad 
met het oog op een gezamenlijk 
gewapend ingrijpen, zoals bedoeld in 
artikel 45 van het Handvest van de 
Verenigde Naties. 

V.3.2 De CVSE dient te worden versterkt 
als regionale organisatie uit hoofde 
van Hoofdstuk  VIII  van het Handvest 
van de Verenigde Naties, onder ande-
re ten behoeve van het handhaven van 
de vrede en veiligheid en van respect 
voor de mensenrechten, waaronder de 
rechten van minderheden. Bij de or-
ganisatorische versterking moet de 
flexibiliteit van de CVSE behouden 
blijven. 

V.3.3 De blijvende betekenis van de NAVO 
is gelegen in de mate van militaire in-
tegratie onder de bondgenoten en de 
betrokkenheid van de Verenigde 
Staten bij de Europese veiligheid. De 
NAVO dient zich te ontwikkelen als 
veiligheidsinstrument van de CVSE. 
Aan die Middeneuropese staten die 
voldoen aan criteria van democratie, 
van naleving van de rechten van de 
mens - waaronder de rechten van 
minderheden -, die de bereidheid heb-
ben afstand te doen van territoriale 
aanspraken op buurlanden en bereid 
zijn deel te nemen aan de geïntegreer-
de militaire structuur, wordt het pers-
pectief op lidmaatschap van de 
NAVO geboden. In de tussentijd wor-
den zij nauwer bij de werkzaamheden 
en de instellingen van het Bondge-
nootschap betrokken. 

V.3.4 Gestreefd wordt naar het zoveel mo-
gelijk gezamenlijk optreden van de 
EG in de deelname aan VN-vre-
desoperaties. In gevallen waarin de 
EG besluit tot gezamenlijk optreden, 
moet worden voorzien in de moge-
lijkheid dat enkele lidstaten de troe-
pen leveren. Uit een oogpunt van on-
derlinge solidariteit en van ef-
fectiviteit is het aanbevelenswaardig 
dat de financiële lasten van dergelijke 
operaties volgens een vaste verdeel-
sleutel over alle lidstaten worden ver-
deeld. 

V.3.5 Nederland zet zich in voor verder-
gaande vermindering van de bewape-
ning in het algemeen en van wapens 
voor massale vernietiging in het 
bijzonder. De START-1 en START-
II  verdragen, alsmede het chemische 
wapenverdrag, moeten worden uit-
gevoerd. Extra zorg is nodig voor het 
tegengaan van de verspreiding van 
kernwapens over meer landen, onder 
andere door een verscherping van het 
Non-Proliferatieverdrag. Nederland is 
voorstander van het volledig stop-
zetten van kernproeven. Het proces 
van kernwapenvermindering dient te 
worden uitgebreid over andere landen 
dan alleen de Verenigde Staten en de 
Russische Federatie. 

V.3.6 In het kader van de hulpprogramma's 
voor de landen van Midden- en Oost-
Europa wordt aandacht besteed aan 
financiering van de ontmanteling van 
kernwapens en aan hulp en steun bij 
de beveiliging  van kernreactoren. De 
EG streeft naar ombouw van militaire 
produktie in de Russische Federatie 
naar civiele industrieën. 

V.3.7 Nederland voldoet aan de taken die in 
NAVO-verband worden afgesproken. 
Het reserveert eenheden ten behoeve 
van deelname aan vredesoperaties - 

zowel vrede-afdwingende als vrede- 
bewarende - in het kader van de VN 
of de CVSE. Dat houdt tevens de 
principiële bereidheid in om 
daadwerkelijk mee te doen, bij voor-
rang in regio's binnen Europa of di-
rect er aan grenzend. 

V.3,8 Voor de hoogte van de Nederlandse 
defensie-inspanning zijn primair be-
palend de veiligheidssituatie en de in 
bondgenootschappelijk verband ge-
maakte afspraken. De regering zet 
zich met kracht in voor verdergaande  

internationale specialisatie en 
taakverdeling. 

V.3.9 Op termijn wordt gestreefd naar af-
schaffing van de opkomstplicht voor 
militaire dienst. Bij het bepalen van 
de termijn wordt rekening gehouden 
met de internationale veiligheidspo-
litieke omstandigheden, de financiële 
consequenties en de situatie op de ar-
beidsmarkt. Een mime overgangspe-
riode is noodzakelijk voor een aan-
passing van de defensie-organisatie 
en een sociaal verantwoord perso-
neelsbeleid. Onderzocht wordt in 
hoeverre militairen in actieve dienst 
onder bijzondere omstandigheden 
kunnen worden ingezet voor civiele 
taken. 

V.4. Mensenrechten en 
regionale vraagstukken 

Het CDA streeft naar een wereldrechtsorde 
in het kader van de Verenigde Naties, die ge-
kenmerkt wordt door vrede en veiligheid. 
Wereldwijd respect voor de rechten van de 
mens maakt daar wezenlijk onderdeel van 
uit. Er moeten effectievere systemen komen 
van internationale controle op naleving van 
de mensenrechten. 

Mensenrechtenbeleid 
V.4.1 Het Nederlands buitenlands beleid 

ondersteunt ontwikkelingen van de-
mocratisering en naleving van de 
mensenrechten in de wereld. Mensen-
rechten zijn een geïntegreerd bestand-
deel van het buitenlands beleid. Het 
beleid ten aanzien van ontwikke-
lingssamenwerking en internationale 
economische samenwerking dient zo 
te zijn ingericht dat het bijdraagt aan 
respect voor de mensenrechten, de-
mocratisering en versterking van de 
rechtsstaat. Nederland steunt bewe-
gingen en organisaties die zich 
daarvoor inzetten. 

V.4.2 Versterking van de VN dient gepaard 
te gaan met vergroting van de re-
presentativiteit van haar besluitvor-
mende organen. Deze moet zodanig 
worden ingericht dat recht wordt ge-
daan aan demografische, econo-
mische en militaire verhoudingen. 
Nederland steunt een versterking van 
de rol van de Veiligheidsraad, waarbij 
de permanente leden van de Veilig-
heidsraad, die tevens lid zijn van de 
EG, zich steeds meer opstellen als 
vertegenwoordigers van de EG. 

V.4.3 Nederland is voorstander van de ver-
dere opbouw van effectieve systemen 
van internationale controle op na-
leving van de mensenrechten. Voor 
Europa bieden met name de CVSE en 
de Raad van Europa het aangewezen 
kader, voor de wereld is dat de VN. 
Systematische en grove schendingen 
van de rechten van de mens worden 
beschouwd als een bedreiging voor 
de internationale vrede en veiligheid. 
Als zodanig kunnen zij aanleiding 
zijn voor internationale interventie. 
Deze kan uiteenlopen van diplomatie-
ke stappen via economische sanc-
tiemaatregelen tot gewapend optre-
den. Steeds zal daarbij de meest ef-
fectieve benadering gezocht moeten 
worden. 

V.4.4 Om mogelijke bereikte resultaten van 
internationale interventie voor lange-
re tijd veilig te stellen, kan voort-
gezette bestuurlijke steun aan het be-
trokken land uit hoofde van de VN 
noodzakelijk zijn. De VN behoort 
daartoe de bevoegdheid te krijgen in 
het licht van de bredere opdracht de 
internationale vrede en veiligheid te 
bevorderen, alsmede de politieke, 
economische en sociale vooruitgang, 
de eerbied voor de rechten van de 
mens en de ontwikkeling tot herstel 
van zelfbestuur te stimuleren. 

V.4.5 Nederland steunt de instelling van 
een VN Hoge Commissaris voor de 
Rechten van de Mens, waarbij de 
verworvenheden die zijn bereikt door 
de VN Commissie voor de Mensen-
rechten voluit gehandhaafd blijven.  

Nederland zet zich in voor verster-
king van de mogelijkheden voor de 
CVSE Hoge Commissaris voor de 
Minderheden om actief en effectief 
op te kunnen treden. 

V.4.6 Factoren die van invloed zijn op de 
nationale identiteit, zoals religie, taal 
en cultuur, verdienen bescherming 
door volkenrechtelijke normen. Deze 
normen dienen in de eerste plaats te 
worden verwezenlijkt door de vor-
ming van eigen maatschappelijke or-
ganisaties van de betrokken nationale 
groep. Ten tweede door regionale 
autonomie. Wanneer een nationale 
gemeenschap deel uitmaakt van een 
groter staatsverband waarin een ande-
re nationale groep overheersend is, 
wanneer de garantie voor de beleving 
van de eigen identiteit ontbreekt, 
wanneer het grotere verband alleen 
bijeen kan worden gehouden met be-
hulp van onderdrukking en schending 
van mensenrechten, en wanneer de 
betrokkenen zich daarover op demo-
cratische wijze hebben uitgesproken, 
dan moet dit ook kunnen leiden tot 
staatkundige onafhankelijkheid. 

Regionale vraagstukken 
V.4.7 Nederland steunt, met name in EG-

verband, processen in het Midden 
Oosten die gericht zijn op vrede, de-
mocratisering en respect voor de 
rechten van de mens. Voor het wel-
slagen van de vredesonderhandelin-
gen tussen Israël, de Palestijnen en de 
Arabische landen is het noodzakelijk 
dat de betrokken partijen afzien van 
geweld en schending van de mensen-
rechten. Uitgangspunten voor het Ne-
derlandse beleid terzake zijn voorts 
het recht van Israël en zijn Arabische 
buurlanden op veilige en internatio-
naal erkende grenzen, toepassing van 
volkenrechtelijk vastgelegde rechten 
ten behoeve van het Palestijnse volk, 
en de resoluties 242 en 338 van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties. Aandacht is nodig voor een 
actief beleid gericht op uitbanning 
van massavernietigingswapens in de 
regio. Een uiteindelijke regeling zal 
voorwaarden moeten bevatten voor 
een optimale ontwikkeling van de he-
le regio, in economisch, sociaal, vei-
ligheidspolitiek en politiek opzicht. 

V.4.8 Nederland steunt het overgangspro-
ces van Zuid Afrika naar een  

rechtvaardig, niet raciaal, staatsbestel, 
dat door alle relevante democratische 
politieke groeperingen gedragen 
wordt. Het Nederlandse beleid is, in 
samenwerking met de EG-partners, 
gericht op versterking van het vredes-
proces, het tegengaan van extremis-
tisch geweld, democratische toe-
rusting en de versterking van een ver-
antwoordelijke samenleving. De 
steun voor politieke en maatschappe-
lijke organisaties in Zuid Afrika die 
zich inzetten voor gelijkberechtiging, 
democratische vorming en toerusting 
blijft gehandhaafd. Daar liggen de 
bouwstenen voor een nieuw Cultureel 
Akkoord op non-raciale basis, dat te 
zijner tijd met de nieuwe demo-
cratisch gekozen Zuidafrikaanse rege-
ring kan worden gesloten. De EG-ge-
dragscode voor bedrijven met inves-
teringen in Zuid Afrika wordt voor-
alsnog gehandhaafd. Een sociaal en 
ecologisch verantwoorde econo-
mische ontwikkeling van vooral het 
platteland van Zuid Afrika wordt aan-
gemoedigd. Dat is tevens van 
essentieel belang voor de ontwikke-
ling van de hele Zuidelijk Afrikaanse 
regio. De EG bevordert de samenwer-
king van Zuid Afrika met zijn buur-
landen. 

V.4.9 Nederland streeft, in samenwerking 
met de EG, naar een stabiele ontwik-
keling van de zogenoemde jonge de-
mocratieën in Latijns Amerika. Het 
beleid is gericht op versterking van 
het democratiseringsproces, respect 
voor de mensenrechten, bevordering 
van de sociale markteconomie en re-
gionale samenwerking. 

V.4.10De regering bevordert het demo-
cratiseringsproces en een gezond fi-
nancieel beleid in Suriname. Op basis 
van het Raamverdrag met dat land 
dienen de betrekkingen tussen Neder-
land en Suriname genormaliseerd te 
worden. Nederland streeft ernaar dat 
Suriname de samenwerking met in-
ternationale organisaties en met lan-
den in de Latijnsamerikaanse regio 
uitbreidt. 

V.4.11 Naarmate de economische ontwikke-
ling van de Zuidoostaziatische landen 
en in Latijns Amerika voortschrijdt, 
dienen de betrekkingen met Neder-
land, c.q. de EG, uit de sfeer van de 
ontwikkelingssamenwerking te ko-
men en geleidelijk plaats te maken 
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voor normale economische betrekkin-
gen. Speciale aandacht gaat daarbij 
uit naar de betrekkingen met de 
Volksrepubliek China. Internationale 
samenwerking in de regio wordt 
bevorderd. Het onderhouden van eco-
nomische betrekkingen dient onder-
deel te zijn van bredere contacten, 
waarvan ook de bevordering van het 
respect voor de mensenrechten deel 
uitmaakt. 

V.5. Internationale solidariteit en ontwik-
kelingssamenwerking 
De fundamentele veranderingen in de inter-
nationale politieke en economische verhou-
dingen vragen om een meeromvattende kijk 
op ontwikkeling. Ontwikkelingssamenwer-
king dient meer dan ooit te worden geplaatst 
in het bredere perspectief van de internatio-
nale rechtsorde. Daarbij gaat het uiteraard 
om het bijdragen aan de totstand koming van 
omstandigheden waarin mensen als ver-
antwoordelijk persoon tot hun recht komen 
en waarin landen een volwaardige positie 
kunnen innemen in de wereldeconomie, zo-
dat honger en armoede worden uitgebannen. 

V.5.1 Voor landen die voor een ontwikke-
lingsrelatie in aanmerking komen gel-
den de volgende criteria: 1e mate van 
onderontwikkeling, geen overmatige 
bewapeningsuitgaven, naleving van 
de mensenrechten, behoorlijk open-
baar bestuur, milieubeleid en 
zelfwerkzaamheid. Toepassing van 
deze criteria mag er niet toe leiden dat 
de armste groepen in de betrokken 
landen verstoken blijven van hulp. 
Alternatieve kanalen vormen dan de 
geëigende weg voor hulpverlening. 
Ook landen en groepen die niet tot de 
traditionele Derde Wereld behoorden, 
kunnen voor ontwikkelingssa-
menwerking in aanmerking komen, 
mits zij aan deze criteria voldoen en  

niet in staat zijn op eigen kracht hun 
sociaal-economische en ecologische 
ontwikkeling op gang te brengen. 

V.5.2 Ontwikkelingssamenwerking dient te 
worden gekenmerkt door grotere 
doelmatigheid en een betere be-
nutting. Dit wordt bevorderd door aan 
te sluiten bij breed gedragen 
maatschappelijke en economische ve-
randeringsprocessen in de betrokken 
landen zelf. Daarbij vindt er een bete-
re benutting plaats van de relevante 
kennis en ervaring in Nederland. De 
Nederlandse ontwikkelingshulp 
wordt gegeven via gouvernementele 
kanalen (deze omvatten internationa-
le organisaties en bilaterale hulp) en 
via non-gouvernementele orga-
nisaties. In grotere mate dan voorheen 
wordt direct hulp verleend aan 
maatschappelijke en economische 
initiatieven en instellingen, die hun 
succes bewezen hebben bij de aanpak 
van de sociale en economische pro-
blemen in de eigen situatie. Dit beleid 
wordt systematisch uitgewerkt. Daar-
bij wordt een belangrijke ondersteu-
nende rol voor het maatschappelijk 
initiatief en het bedrijfsleven uit Ne-
derland voorzien. 

V.5.3 Overdracht van particuliere middelen 
naar ontwikkelingslanden, zowel in 
de sfeer van het bedrijfsleven als in 
de sfeer van de vrijwillige solidariteit 
wordt met geëigende middelen bevor-
derd. Regelingen ter stimulering van 
Nederlandse bedrijfsinvesteringen 
worden uitgebreid. Hierbij kan ge-
dacht worden aan Premieregelingen, 
de Particuliere Ontwikkelings en 
Participatie Maatschappij (POPM)-
regeling, bedrijfstrainingen, investe-
ringsbevorderings- en technische as-
sistentieprogramma's van de Neder-
landse Financierings Maatschappij 
voor Ontwikkelingslanden (FMO). 

Daarnaast dient er meer ruimte te zijn 
voor premiëring van vrijwillige bij-
dragen (fiscale stimulering) en dient 
de eigen bijdrage in medefinancie-
ringsorganisaties reële inhoud te krij-
gen. 

V.5.4 De besteding van Nederlandse hulp-
gelden moet sterker dan in het verle-
den worden gericht op de econo-
mische verzelfstandiging van deze 
landen en het bevorderen van hun in-
tegratie in de wereldeconomie. Ont-
binding van hulpgelden in Europees 
en verder internationaal verband 
wordt nagestreefd op basis van we-
derkerigheid en naar de mate waarin 
andere landen hun bijdrage aan ont-
wikkelingssamenwerking opvoeren. 
Het programma voor ontwikkelings-
relevante exporttransacties wordt uit-
gebreid. 

V.5.5 In de uitvoering van het Nederlandse 
beleid terzake van ontwikkelingssa-
menwerking dienen deskundigheid, 
betrokkenheid en continuiteit voorop 
te staan. In de bilaterale hulp ligt de 
nadruk naast armoedebestrijding op 
vergroting van de economische 
zelfstandigheid en versterking van de 
infrastructuur. Operationele concen-
tratie moet worden bevorderd. Speci-
fieke projecten worden beoordeeld op 
hun bredere effecten op de sociale 
omgeving waarin zij worden uit-
gevoerd. 

V.5.6 Grotere aandacht is nodig voor de ef-
fectieve besteding van de middelen. 
De begrotingssystematiek moet uit-
gaan van de behoefte, de kwaliteit, de 
verwerkingscapaciteit en zo mogelijk 
meerjarige samenwerking. Waar de 
huidige systematiek leidt tot beste-
dingsdruk, dient zij te worden aange-
past. De controle op de besluitvor-
ming over en de besteding van ont-
wikkelingsgelden moet zodanig zijn  

dat zij bijdraagt tot vergroting van de 
effectiviteit en efficiency ervan. 

V.5.7 Juist voor die landen, die in staat zijn 
zich economisch te ontwikkelen, is 
een zwaarder accent nodig op open-
heid van de westerse markten en op 
bedrijfsinvesteringen aldaar, meer 
dan op de traditionele middelenover-
dracht. Nederland zet zich in EG-ver-
band in voor een zo vrij mogelijke 
wereldhandel, waarin de toegangsmo-
gelijkheden voor exportprodukten 
van ontwikkelingslanden tot de 
markten van de rijkere landen ver-
betert. 

V.5.8 Een oplossing van het schulden-
vraagstuk vraagt om een betaalbare, 
sociaal aanvaardbare en gedifferen-
tieerde aanpak. 

V.5.9 De snelle groei van de wereldbevol-
king is verontrustend. Vermindering 
van de bevolkingstoename in ontwik-
kelingslanden dient te worden bevor-
derd door voorlichtingsprogramma's 
en maatregelen die de bestaanszeker-
heid en het welvaartspeil verhogen. 

V.5. 101n het kader van de participatie van de 
bevolking in het ontwikkelingsproces 
wordt de essentiële rol van vrouwen 
erkend, niet alleen door vrouwen en 
hun organisaties in de ontwikkelings-
landen te betrekken bij de formule-
ring en uitvoering van programma's, 
maar ook door projecten die hun so-
ciale en economische positie verster-
ken nadrukkelijk te steunen en door 
vrouwen daarin grotere zeggenschap 
te geven. 

(Het ontwerpprogram wordt afge-
sloten met het politiek mandaat, zie 
pagina 17) 

11 

CD KRT.LT 21AUGUSTL3 1993 



den zich overigens ook al maatregelen die 
niet neerslaan in het tekort maar onmiddel-
lijk in lagere premies. 
In de berekening is tenslotte geen rekening 
gehouden met mogelijk afwijkende financië-
le kaders in het startjaar. Doen zich ne-
gatieve afwijkingen voor, dan zal een extra 
inspanning vereist zijn om de tekortdoelstel-
ling te realiseren. 

Ii.ii il(JUt1 t IJNiT Tr 
 

Jongeren: 1.3.20, 11.5.17, 111.5.12, IV.2.29, IV.3.6, IV3.7, IV.3.8, IV.3.9, 

IV.2. 28. 

I- 
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In  CEP  93 ontwikkelde het Planbureau naast een gunstig, een behoedzaam scenario voor de jaren 19954998. In WerkDocu. 
ment 59 werd het behoedzame scenario aangevuld met de in de Voorjaarsnota beschreven additionele maatregelen van het ka-
binet. Het Verkiezingsprogramma en de hierna volgende berekeningen zijn gebaseerd op het behoedzame scenario volgens 
WerkDocument 59 (WI) 59). 

In de Voorjaarsnota werden niet alle kabi-
netsvoornemens met betrekking tot de ad-
ditionele bezuinigingen volledig gecon-
cretiseerd. Daarom was het Planbureau ge-
noopt voor de berekeningen in  WD  59 eigen 
werkhypothesen te introduceren ten aanzien 
van de nadere invulling van die maatregelen 
uit de Voorjaarsnota. Deze werkhypothesen 
zijn hierna vooralsnog gehandhaafd. Eerst na 
de begrotingsbehandeling in het parlement 
zal duidelijk zijn, welke bedragen en con-
cretiseringen in feite gehanteerd moeten 
worden. 
In het programma is voor de periode 1995-
1998 gekozen voor de norm van de stabi-
lisatie van de netto collectieve uitgaven. Het 
financieringstekort van het Rijk (volgens de 
definities van het CPB) wordt daarenboven 
teruggebracht tot 2% BBP. De uitgavennorm 
is afzonderlijk toegepast op de netto 
Rijksuitgaven en op de uitgaven voor de So-
ciale Zekerheid. In vergelijking met de in  
WD  59 beschreven gang van zaken dienen 
daartoe de uitgaven van de Overheid 5 mil-
jard en die voor de Sociale Zekerheid 2.5 
miljard lager te worden (in prijzen 1994). 
Ten aanzien van de Overheid komt van de 5 
miljard 4 miljard ten laste van de Rijksuitga-
ven. Bij de Sociale Verzekeringen is van de 
2.5 miljard 2.25 miljard te alloceren bij de 
Volksverzekeringen. 
Realisering van de genoemde uitgavenre- 
ducties is inherent aan de strikte toepassing 
van de voorgestane uitgavennormering. Min 
of meer volledigheidshalve volgt hierna een 
tentatief overzicht van de belangrijkste in-
vullingen ervan in de lijn van dit ver- 
kiezingsprogramma (zie tabel I). Blijkens dit 
overzicht belopen de voorgestelde intensive-
ringen in totaal 1.5 en de reducties 9.0 mil-
jard gulden, waarmee de beoogde netto re-
ductie van 7.5 miljard is onderbouwd. 
In het overzicht is geen rekening gehouden 
met eventuele extra inkomsten uit milieu- 

extra financiële ruimte zou ontstaan. Met an-
dere woorden: de tabel geeft het "nulscena-
rio" weer. 
De onmiddellijke toepassing van de uitga-
vennorm vanaf het begin van de nieuwe ka-
binetsperiode impliceert een snellere 
verwezenlijking van de doelstelling voor het 
financieringstekort dan in WI) 59 mogelijk 
bleek. Met des te meer kracht kan daarna de 
bepleite lijn van lastenverlichting en verbete-
ring van de infrastuctuur worden doorgetrok-
ken. Onder de beschreven reducties bevin- 

heffingen. Gedragscorrigerende reguliere 
heffingen dienen te leiden tot lastenreducties 
elders (bij voorkeur op arbeid en op risico-
dragend kapitaal en met een maximaal werk-
gelegenheidseffect). De gevolgen van het 
onderbrengen van ambtenaren in de werkne-
mersverzekeringen bleven eveneens buiten 
beeld. Hetzelfde geldt voor de met extra 
fraudebestrijding gemoeide bedragen. Vol-
gens het programma wenselijke beleids-
intensiveringen, die niet passen in het kader 
van de tabel, komen eerst aan de orde als er 

- - 

 

Ouderen: IL4.4,II.5.2,11.58, 11.5.9,11.5.12,111.5.10, IV. 1.11, IV. 1.15, 

IV. 1.18, IV. 3.2, IV. 3.6. 

Vreemdelingen/vluchtelingen: 1.3.5, 1.3.26, 1.3.27, L3.28, L3.29, 1.3.30, 1.3.31, 1.3.32, 111.5.10, 

IV. 3.5, V.1.2. 

Onder het motto 'Geeft u om de toe-
komst?' is het CDA een financiële actie 
onder zijn leden gestart. Doel van de 
actie is geld in te zamelen voor de cam-
pagne die gevoerd gaat worden voor de 
drie verkiezingen (gemeenteraads, 
Tweede Kamer-, en Europese) in 1994. 
Om campagne te kunnen voeren is ten-
minste twee miljoen gulden nodig. Een 
miljoen is inmiddels gespaard op het lan-
delijk secretariaat, het andere miljoen 
hoopt men te verzamelen onder de leden. 
Wil het CDA echt sterk terugkomen in 
gemeenteraden, Tweede Kamer en Euro-
pees Parlement dan is er ook heel wat 
geld nodig. Campagne voeren is te-
genwoordig behoorlijk kostbaar. Ook al 
is het bedrag dat hiervoor in Nederland 
wordt uitgetrokken gelukkig nog heel 
bescheiden, vergeleken met het buiten-
land, toch kost het nogal wat om materi-
aal te producren, manifestaties te orga-
niseren, folders en posters te laten druk-
ken, filmpjes te maken, advertenties te 
laten plaatsen en ga zo maar door. 
Kortom, het CDA kan dit allemaal niet 
doen zonder uw financiële steun. Als u 
eraan hecht dat het CDA ook de komen-
de jaren soberheid predikt, dan kost dat 
nu even wat geld. Noem het een investe-
ring in de toekomst van onze samen-
leving die dat meer dan waard is. 
Men kan ook rechtstreeks geld overma-
ken c.q. storten op gironummer 102555 
t.n.v. CDA te Den Haag o.v.v. bijdrage 
campagne '94. 
Laat de verkiezingsuitslag u een zorg 
zijn. Steun het CDA in zijn campagne! 

11.5.1, 11.5.15, 11.5.16, 11.5.17, IV.2.7, IV.2.29, IV.3.4, V.1.4, 

V.3.2, V.3.3, V.4.5. 
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