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1. DE TOEKOMST ZIET ER BET 

Het Urgentieprogramma 1982 van de  VVD be- 
gon zo: Het gezond maken van onze economie 
heeft de hoogste prioriteit in de komende kabi- 
netsperiode. Dit zal ingrijpende maatregelen 
noodzakelijk maken en van iedereen offers vra- 
gen, waarbij een ieder moet beseffen dat deelbe- 
langen ondergeschikt dienen te zijn aan dit alge- 
rnene doel. Zonder dat is het niet mogelijk de 
werkgelegenheid en het stelsel van sociale zeker- 
heid veilig te stellen. 

De VVD heeft zich daaraan gehouden. Zij heeft 
gedaan, wat zij toen beloofde. Samen met het 
CDA heeft zij een kabinet gesteund, dat de ma- 
laise te lijf ging. Wij zijn niet tevreden met het 
bereikte, maar menen we1 de kiezers te mogen 
voorhouden, dat het de goede kant op gaat. De 
toekomst ziet er al beter uit. 

De toekomst? Wat weten wij ervan? Liberalen 
hebben zich wat dat betreft altijd terughoudend 
opgesteld. Wij geloven in de toekomst, maar koes- 
teren niet een bepaald beeld ervan. Wij weten 
maar al te goed dat wie een ideaalbeeld, voort- 
vloeiend uit een eens en voor altijd vastgelegde 
ideologic, tracht te verwerkelijken, geneigd is 
dwang uit te oefenen. De utopie is de moeder van 
de  totalitaire staat. 

Wij trachten de werkelijkheid te be'invloeden in 
overeenstemming met onze beginselen. Deze wer- 
den laatstelijk geformuleerd in 1981. Over de be- 
tekenis ervan in de werkelijkheid van dit decenni- 
um handelt het Liberaal Manifest uit datzelfde 
jaar. De beginselverklaring is kort en helder. De 
uitwerking zal in onze ingewikkelde samenleving 
we1 altijd problematisch blijven. 

Ook bij het nastreven van beperkte doelen, hoe 
mooi ook, schept men (vaak) nieuwe problemen, 
ongewild en nauwelijks te voorzien. 
Recente ervaringen met de gezondheidszorg en 
met onderwijs voor velen illustreren zulks. Om de 
prachtige voorzieningen nog enigszins betaaibaar 
te houden. moeten zij grootschalig zijn. Waardoor 
het individuele in de knel komt, dat dan weer be- 
scherming behoeft. 

Al sinds jaren dragen wij uit dat liberalen geen 
heilstaat beloven. Wij zijn ons daarvoor te zeer 
bewust van het menselijk tekort. Het werkelijke 
idealisme zien wij in het stapje voor stapje verbe- 
teren van de wereld, ondanks teleurstellingen, on. 
danks beperkte middelen. Wij menen, dat dit in 
overeenstemming is met de ethiek die aan onze 
maatschappij ten grondslag ligt. 

Tach moet een ieder, die zich met politiek be- 
moeit teneinde de werkelijkheid te be'invloeden, 
zich we1 een beeld van de toekomst vormen. Hij 
zal zich voor ogen moeten houden, hoe de maat- 
schappij er over enige tijd in grote trekken uit zal 

'ER UIT 

zien, als er geen radicale breuk optreedt. Zo'n 
toekomstprojectie bij ongewijzigd beleid is on- 
misbaar, omdat maatregelen die vandaag worden 
voorgesteld geen uitwerking hebben op de werke- 
lijkheid van vandaag, maar op die van morgen. In 
de  huidige tijd. waarin zowel de  technologische 
als de algemeen maatschappelijke verandering 
een duizelingwekkende snelheidheeft bereikt is 
politiek handelen meer dan ooit kleiduiven schie- 
ten: Men mikke niet op het object, doch ruim er- 
voor. 

Zo  zijn de vooruitzichten over de ontwikkeling 
van de bevolkingssamenstelling van dien aard 
(vergrijzing, minder jongeren) dat wij vast kun- 
nen rekenen op nieuwe problemen bij de financie- 
ring van ons sociaal stelsel, op verschuivingen in 
de  behoefte aan onderwijs van de jeugd naar vol- 
wassenen, op een andere samenstelling van de be- 
roepsbevolking (de helft zal straks boven de 45 
jaar zijn). Wij leven ook niet meer in een indus- 
triele maatschappij met massaproduktie als voor- 
naamste kenmerk. De informatiemaatschappij 
barst 10s. Of het een onweer zal blijken dan we1 
een explosie van mogelijkheden voor individuele 
ontplooiing hangt af van onze bereidheid innove- 
rend te denken en te handelen. O p  dit moment 
heeft Europa een achterstand, mede door verstar- 
de  structuren, elkaar blokkerende belangengroe- 
pen en achterhaalde hierarchieen. Met zijn tradi- 
tie van vindingrijkheid, veelvormigheid en aan- 
dacht voor het immateriele moet ons werelddeel, 
moet ons land die achterstand in een voorsprong 
kunnen doen verkeren. 
Daar komt nog iets bij. Veel mensen met een 
eigen, min of meer bewuste toekomstprojectie la- 
ten hun maatschappelijk, hun economisch, ja hun 
stemgedrag erdoor bei'nvloeden. Hun toekomst- 
beeld komt tot stand door wetenschappelijke pu- 
blicaties, maar ook door persoonlijke verwachtin- 
gen en frustraties. In de jaren '60 was de over- 
heersende idee er een van: Alles kan. De politieke 
discussie ging over de vraag, of de leuke dingen 
voor de mensen wat sneller of wat langzamer 
moesten worden ingevoerd. 

O p  dit moment leven de meesten (en \vat vooral 
van belang is: de jongeren) met een zeer somber 
verwachtingspatroon. Zij maken zich zorgen over 
de  kernbewapening, de tegenstelling arm-rijk in 
de  wereld, de voortgaande verslechtering van het 
milieu, de toenemende onveiligheid, de kwaliteit 
en de maatschav~eliike 
(~n-)~erichtheid;anhct onderwijs, dc Ueugd- 
)\rcrkloosheid, de cconomische qtagnatie, de ver- 
starring en regelzucht allerwegen. En sommigen 
maken zich zorgen over het financieringstekort 
van de overheid, al lijkt dat vooral een probleem 
waarvan de ernst slechts door min of meer des- 
kundigen wordt beseft. Die zorgen zijn terecht. 
Bezorgheid hoeft echter niet om te slaan in een 
gevoel van onmacht, van uitzichtloosheid. En dat 
zit er we1 in. Ten onrechte. 
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Het huidige kabinet heeft niet stilgezeten. Het Wij staan voor vrijheid in verantwoordelijkheid. 
heeft op alle genoemde punten gewerkt aan om- Tegen onverantwoordelijk gedrag in de wereld, in 
buigingen. O m  deze te rechtvaardigen heeh het ons land stellen wij ons te weer. Voor het overige 
d e  gevaren moeten benadrukken en zo de zorge- wensen wij meer vrijheid, omdat wij geloven dat 
lijkheid onder de burgers waarschijnlijk ver- het herstel niet van bovenaf kan worden bevolen. 
sterkt. Maar het is irreeel gedrag de boodschap- Dat het vooral uit de maatschappij zelf kan voor- 
per een kopje kleiner te maken, als zijn bood- komen. 
schap onaangenaam doch juist is. Vooral niet als 
hij niet heeft volstaan met woorden. De bood- Een gevoel van onmacht, van uitzichtloosheid 
schappers in het kabinet hebben er metterdaad leidt tot verval. Het kabinetsbeleid heeft bereikt, 
voor gezorgd, dat een toekomstprojectie vandaag dat een dergelijk gevoel geen rechtvaardiging 
minder somber kan zijn dan vele kiezers nog vre- vindt in de maatschappelijke trends. Het mag in- 
zen. zet zijn van de verkiezingsstrijd. Wij willen het 

nog versterken. Naar onze overtuiging is een flin- 
O p  internationaal terrein is hun bijdrage noodza- ke scheut liberalisme een eis van deze tijd. Tegen 
kelijkerwijs bescheiden geweest. Beheersing van deze achtergrond werden de volgende hoofdstuk- 
de  kernbewapening vereist in elk geval eensge- ken geschreven. 
zindheid in de NAVO en deze lijkt haar interne 
crisis nu te overwinnen. Nederland was daarbij 
(te) voorzichtig behulpzaam en bracht stabiliteit 
in zijn buitenlandse politiek. De dreiging van een 
internationale schuldencrisis heeft iets van haar 
scherpte verloren; de  dollarkoers, de rente en de  
olieprijs worden normaler; de ontwikkelingssa- 
menwerking sorteert soms effect - Nederland 
deed zijn bescheiden best. 
Het milieu is nog niet goed, maar het bewustzijn 
dat er iets moet worden ondernoinen verbreidt 
zich. De piketpaaltjes zijn geslagen voor een ef- 
fectievere bestrijding van de criminaliteit. Er 
wordt werk gemaakt van de betere afstemming 
van het onderwijs op de behoeften van de maat- 
schappij, hetgeen op termijn bijdraagt tot ver- 
mindering van de jeugdwerkloosheid. De werk- 
loosheid loopt al terug en de economie trekt iets 
aan. De bestrijding van de regelzucht in is gang 
gezet. En zelfs het forse financieringstekort is- 
ondanks veel onbegrip en verzet - gereduceerd. 

De toekomstprojectie bij ongewijzigd beleid is 
dus heel \vat minder somber dan vier jaar gele- 
den. Als het beleid nog iets sterker zou kunnen 
worden uitgevoerd, ziet het er tot 1990 beslist 

Daarom schenken wij in het nu voorliggende ver- 
kiezingsprogramma vooral aavdacht aan die ter- 
reinen, waarover men zich de meeste zorgen 
maakt, waarop het kabinet een begin van succes 
heeft geboekt en het beleid moet worden voortge- 
zet wil het echt succes oogsten, waarop volgens de 
VVD nog consequenter optreden het succes ster- 
ker en stabieler zal doen zijn. 

2. OVERHEID EN DEMOCRATIE 

DE ROL VAN DE OVERHEID 

201. Liberalen willen de rol van de overheid be- 
perkt houden. Een minimaal niveau van over- 
heidsbemoeienis is het scheppen van een kader, 
waarbinnen de individuele vrijheid en veiligheid 
van de burgers gewaarborgd is. Daarnaast zal de 
overheid stimulerend optreden wanneer belang- 
rijke maatschappelijke taken niet door de burgers 
vervuld (kunnen) worden. 

202. De complexiteit en de snelle veranderingen 
\,;In unle liuidige s;~lncnleving hebben tot gevc;lg 
d ;~ t  uuk de rol cn dc ta;ik v:in tle uvcrheitl een 
voortdurend wisselende zal zijn. Dit houdt in dat 
taken, die niet meer zinvol zijn, gestopt moeten 
worden: maar ook, dat nieuwe of bestaande taken 
(bijvoorbeeld milieubescherming) aangevat of 
uitgebreid worden. 

203. In het algemeen zal de overheid een beleid 
voeren, gericht op een verhoging van de kwaliteit 
van het bestaan. 

204. De hedendaagse verzorgingsstaat beant- 
woordt niet aan hetgeen liberalen voor ogen heb- 
ben. Dat komt doordat de overheid - veel meer 
dan nodig is - taken tot zich heeft getrokken en 
vervolgens een fijnmazig netwerk heeft ontwor- 
pen van wetten en regels die samen een verstik- 
kende invloed hebben op de samenleving. 

205. Als gevolg hiervan raken typisch liberale 
waarden als eigen verantwoordelijkheid, zelfred- 
zaaniheid en creativiteit bij velen in diskrediet. 
Voor de zwakkeren in de maatschappij behoort 
~ninimaal een menswaardig bestaan gegaran- 
deerd te zijn. Dat betekent echter niet, dat de 
staat als alles-verzekeraar alle risico's maar moet 
opvangen. 

206. Steeds meer wordt getwijfeld aan de effec- 
tiviteit van het overheidsapparaat als instituut. 
Het huidige overheidsapparaat is uit zijn krach- 
ten gegroeid en werkt daardoor belemmerend en 
zelfs verstikkend. Het vastleggen van problemen 
op een formulier lost ze niet op. Wetten en regels 
zijn alleen zinvol als de nakoming in redelijke 
mate kan worden verwezenlijkt. Het niet handha- 
ven ondermijnt het vertrouwen in de overheid. 

207. Door gebrek aan coordinatie wordt er vaak 
langs elkaar heen gewerkt of veel dubbel werk ae- 

208. Er zal worden onderzocht of samenbunde- 
ling van departementen kan leiden tot betere 
coordinatie op de verschillende beleidsterreinen 
en daarmee tot grotere doelmatigheid. 

209. Voortgegaan moet worden met het huidige 
rcgeringsbeleid, dat de nadruk legt op een kriti- 
sche herbezinning op de taken van de overheid. 
Daarbij wordt vastgesteld, welke de taken van de 
overheid zijn en welke prioriteiten daaraan wor- 
den toegekend. 

2 10. Bij deze herbezinning zal ook gekozen moe- 
ten worden voor het afstoten en privatiseren van 
Laken. Daarbij kan zowel de regelgevende (be- 
stuurlijke) als de uitvoerende overheidstaak apart 
beoordeeld worden. 
Bcsluitvorming over concrete projecten geschiedt 
mede aan de hand van door externe bureaus opge- 
stelde kostenf batenanalyses. 

2 1 I. Wij streven naar een kleiner, efficient, goed 
opgeleid en goed betaald ambtenarenapparaat, 
dat in staat is door het uitzetten van een duidelijk 
en vooral minder gedetailleerd beleid een voor de 
burgers meer bevredigend resultaat te bereiken. 
Een goede interdepartementale loopbaanplan- 
ning werkt stimulerend en verhoogt de efficiency. 

2 12. Wil de overheid weer betaalbaar worden 
dan zal zij een meer bedrijfsmatig beheer moeten 
toepassen. Automatisering en privatisering van de 
uitvoering van overheidsbeleid wordt daarom na- 
gestreefd. Voor de taken die door met name de 
riiksoverheid zelf uitnevoerd worden, wordt voor 
d i  besparing van arbeidsuren gemiddeld 2% per 
jaar als norm aangehouden. Deze operatie is al- 
leen acceptabql wanneer het totaal;esultaat 
wordt bedoeld. Per onderdeel kan het percentage 
kleiner maar ook groter zijn, mits gebaseerd op 
taakstellende analyse. De vermindering moet op 
sociaal verantwoorde wijze worden doorgevoerd. 

21 3. Het stellen van prioriteiten en beslissen over 
mogelijke afstoting van overheidstaken, alsmede 
het nummeriek terugbrengen van het ambtelijk 
apparaat, wordt tijdens de kabinetsformatie in 
hoofdlijnen vastgelegd; daarna is het voortdurend 
onderdeel van algemeen kabinetsbeleid. 

OVERHEID EN PARLEMENT 

214. Om de wetgevende taken van het parlehent 
te versterken is het noodzakelijk, dat wetsvoor- 
stellen OD duideliike en beknovte wiize aangeven 

daan, hetgeen voorambtenaar en burger frust&- - waarok regelgiving gewen;t is; - - 
rend is en uiteraard kostenverhogend werkt. Be- - welke doeleinden op welke termiin worden na- 
langrijke bezuinigingen kunnen hog worden be- gestreefd; 
reikt door het overheidsapparaat - mede op basis - op welk bestuursniveau de regelgeving tot stand 
van advisering door externe deskundigen -. effi- moet komen; 
cienter in te richten. Budgettering en automatise- - welke de gevolgen zullen zijn voor burgers en 
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- voor welke periode zij zullen gelden; 
- op welke punten een beslissing wordt gevraagd; 
- welke de bestuurlijk-organisatorische en finan- 
cii'le conscquenties zijn: 
- \rclkc dc niogelijk ncg;rtieve gcvolgcn ~ i j n  voor 
niet direct betrokkenen; 
- op welke wijze de regels gehandhaafd kunnen 
worden en het beoogde effect kan worden bereikt. 

2 15. Ter versterking van de controlerende taak 
van het parlement zullen, naast een voortdurend 
kritische instelling van het parlement zelf, de be- 
voegdheden van de Algemene Rekenkamer wor- 
den uitgebreid met name op het gebied van doel- 
niatigheidsonderzoek. 

2 16. Len gruntlwe1>wij/iging ter invuering van 
llet 7orcn;1a11idc ~nindcrheidsenquetcrccl~t wordt 

BINNENLANDS BESTUUR 

2 17. De overheid is er voor de bevolking. Dienst- 
verlening aan die bevolking dient dan ook een uit- 
gangspunt te zijn van elke bestuurlijke organisa- 
tie. Vriendelijkheid naar de burger toe is vanzelf- 
sprekend. 

2 18. De dienstbaarheid en de doelmatigheid van 
het overheidshandelen zal doorlopend een terrein 
van onderzoek en rapportage moeten zijn, ook 
door onafhankelijke organen. Deze kunnen hun 
bevindingen ook rechtstreeks ter kennis brengen 
van de vertegenwoordigende lichamen. 

2 19. Decentralisatie van beleid leidt tot een gro- 
tere betrokkenheid van de bevolking, tot meer 
openbaarheid van bestuur, tot een betere aan- 
spreekbaarheid van de overheid voor haar hande- 
len en tot betere beheersbaarheid van de over- 
heidsuitgaven. 

220. Ons stelsel van drie bestuurslagen blijft ge- 
handhaafd. Het aantal provincies blijft ongewij- 
zigd. 

221. De hoofdkenmerken van het waterschaps- 
bestel dienen in een kaderwet te worden veran- 
kerd. 

222. Decentralisatie wordt met kracht bevor- 
derd, waarbij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken een coordinerende en stimulerende taak 
heeft. Systematisch en bij voortduring moet wor- 
den nagegaan welke taken, met de  daarbij beho- 
rende verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(provinciale autonomie) kunnen worden overge- 
dragen aan de lagere overheden. Gedeconcen- 
treerde rijksdiensten behoren over het algemeen 
te  worden gedecentraliseerd tot provinciale dien- 
sten. 

223. Voorgestaan wordt een systematisch samen- 
hangend herindelingsbeleid, met name ter ver- 
sterking van de autonomie der gemeenten, mede 
in het kader van de decentralisatie. Andere facto- 
ren dan het inwonertal behoren daarbij ook een 
belangrijke rol te spelen, zoals de functie van de 
gemeente, de geografische en sociale gesteldheid, 
de  verwevenheid van voorzieningen met buurge- 
rileenten en de financiele gevolgen. 

224. Op daarvoor in aanmerking komende werk- 
terreinen kan vergaande decentralisatie, waarbij 
ook de provincie geen regelgevende taak houdt of 
krijgt, eerst bij wijze van proef worden toegepast 
voor een aantal gemeenten; indien de proef 
slaagt, wordt die decentralisatie uitgebreid tot 
andere, uiteindelijk tot alle gemeenten. 

225. Geen taken worden overgedragen zonder 
dat garanties bestaan voor de daarbij behorende 
overdracht van geldmiddelen ter financiering van 
de  personele en materiele taakinvulling. 
Het aantal specifieke uitkeringen wordt zoveel 
mogelijk beperkt door overheveling naar de alge- 
lnene uitkering van het Provincie- en Gemeente- 
fonds. Dat mag op zich niet leiden tot verhoging 
van de onroerendgoedbelasting. 

226. O p  welk niveau (Europa, rijk, provincie, ge- 
nieente) elke afzonderlijke taak het beste kan 
worden uitgeoefend zal worden bezien. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk gekozen voor het dichtst 
bij de burgers liggend (gemeentelijk) niveau. 

227. Bestuurlijke differentiatie moet mogelijk 
zijn. Het is geen bezwaar maar juist eenvoordeel, 
dat gedecentraliseerde voorzieningen niet overal 
gelijk zijn. 

228. Gemeentelijke kaken die in overheersende 
mate aan rijksregelen zijn gebonden, worden door 
het rijk overgenomen, of-we1 de kosten van deze 
voorzieningen en van de uitvoering (apparaats- 
kosten) worden geheel respectievelijk evenwich- 
tiger in verhouding tot de centrale regelgeving 
door het rijk vergoed. Dit geldt in het bijzonder 
voor de uitvoering van de Bijstandwet. 

229. Veranderinsen in het overheidsbeleid die- 
nen tiidia bekend-te ziin. Naast de passieve open- 
baarhkiidient meer aandacht te wbrden gegeven 
aan actieve voorlichting over het overheidsbeleid. 

230. De manier waarop de overheid beleid voert 
dient rekening te houden met de rechtsbescher- 
ming van de burger. 
Pseudo-wetgeving wordt afgewezen. 

231. Het administratief beroep wordt eenvormig 
gemaakt. Bij beslissingen geeft de overheid de be- 
roepsmogelijkheden en beroepstermijnen aan. 

232. De administratieve rechtspraak wordt gede- 
centraliseerd. 

233. De tijd die beroepsprocedures in beslag ne- 
men leidt tot grote vertragingen in de  uitvoering 
van het overheidsbeleid. Voorkomen moet worden 
dat door het instellen van beroepsprocedures het 
overheidshandelen feitelijk onmogelijk wordt ge- 
maakt. Versnelling van de beroepsprocedures is 
noodzakelijk. Indien op een verzoek of beroep 
niet binnen een bij wet te bepalen termijn is be- 
slist, wordt het geacht te zijn ingewilligd. 

234. Een goede voorbereiding op en uitrusting 
voor rampenbestrijding is een voortdurende nood- 
zaak, zowel op landelijk, provinciaal als gemeen- 
telijk niveau. 

235. De burgemeester blijft belast met de zeg- 
genschap ten aanzien van de openbare orde en 
veiligheid in zijn gemeente, daarbij verantwoor- 
ding afleggend aan de gemeenteraad. Het opspo- 
rings- en vervolgingsbeleid blijft de verantwoor- 
delijkheid van de  minister van Justitie en van het 
Openbaar Ministerie. 
Het zgn, driehoeksoverleg tussen burgemeester, 
Openbaar Ministerie en politie dient wettelijk te 
worden geregeld. 

236. Aan de herbenoemingsprocedure van bur- 
gemeesters moet een wezenlijke betekenis wor- 
den toegekend. 

237. Het arbeidsvoorwaardenbeleid van de over- 
heid moet zodanig zijn dat de bestuurders en 
ambtenaren in vergelijking met het bedrijfsleven 
gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden kan worden 
geboden. 
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3. RECHTSSTAAT EN RECHTSONTWIKKELING 

RECHTSONTWIKKELING staande plannen om beter te toetsen of'een ver- 
klaring van geen bezwaar kan warden afgegeven 
en om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te 
houden voor frauduleus en malafide handelen 
dienen snel te worden gerealiseerd. 

leid warden genoemd. Deze maatregelen komen 
niet in de plaats van een versterking van het func- 
tioneel toezicht en andere preventieve maatrege- 
len, doch als aanvulling daarop en begeleiding 
daarvan. 

meenschappelijk optreden ter bescherming van 
de  veiligheid van die burger en van zijn bezittin- 
gen. Het vraagt oak om bescherming binnen de 
EG van de overige rechten van die burger, waar- 
onder zijn vrijheidsrechten jegens de organen van 
de  Gemeenschap. Daarom moet de EG toetreden 
tot de Europese Conventie inzake de Rechten van 
de  Mens. 

301. Wetgeving wil de samenleving helpen orde- 
nen. Zij kan daarin alleen slagen als en zolang 
haar doeleinden door de samenleving worden on- 
derschreven. Burgerlijke ongehoorzaamheid -het 
bewust en op ethische gronden overtreden van 
een voorschrift dat in geweten niet kan warden 
aanvaard en met de bereidheid de straf op de 
overtreding te ondergaan- kan een signaal zijn dat 
zulks niet (langer) het geval is. Massale wetsover- 
treding als zodanig behoeft niet te duiden op het 
niet meer aanvaardbaar zijn van de geschonden 
regel. Als deze welbewust wordt gehandhaafd, 
dient veeleer de nakoming daarvan zoveel moge- 
lijk te warden verzekerd. Deoverheid dient niet 
de  beleidsvrijheid te hebben de handhaving van 
geldend recht achterwege te laten, tenzij dat in 
redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 
Een overheid, die op dit punt in gebreke blijft, on- 
dergraaft haar eigen gezag en de kracht van de  
wetgeving, dus de democratische rechtsstaat. 

307: Wanneer de omstandigheden veranderen 
kan een in het verleden noodzakelijke rechtsbe- 
scherming in zijn tegendeel verkeren. Het lijkt 
zeer waarschijnlijk dat het arbeidsrecht -en in het 
bijzonder wat de antslagbepalingen betreft- tot 
een belemmering is geworden bij het vinden van 
een werkkring. De bestaande wetgeving zal op dit 
onbedoelde en ongewenste neveneffect moeten 
worden onderzocht en dienovereenkomstig gewij- 
zigd. 

3 12. Preventieve maatregelen zullen niet voorko- 
men dat een toenemend aantal jeugdigen met de 
strafrechter in aanraking komt. Het verdient aan- 
beveling aan deze jeugdigen een eerste vangnet te 
bieden bestaande uit een gevarieerd pakket van 
alternatieve straffen. Zorgvuldige evaluatie van 
de  bruikbaarheid hiervan dient zosnel mogelijk 
te geschieden. Aan tijdelijke vrijheidsberoving 
zal niet altijd ontkomen kunnen warden. Een be- 
perkte vergroting van de capaciteiten van de 
rijksinrichtingen voor opvoeding en van de tucht- 
scholen zal daaro~n voorzien moeten worden. 

320. De liberalen waren de eersten in Europa, 
die vroegen om het in het EG-Verdrag vastleggen 
van een Gemeenschapsmensenrechtencharter. 
Zij  gaan daarmee door, tot dat charterer is. Zij 
blijven ook streven naar harmonisatie van het fa- 
milierecht, in het bijzonder voor wat betreft het 
kinderrecht, met inbegrip van de bepalingen over 
ouderlijke macht en voogdij, en het adoptierecht. 308. Doordat de wetgever beslissingen voor zich 

uitschuift wordt in sommige zaken de rechter met 
een soort pseudo-wetgeving belast. Dat geldt bij- 
voorbeeld voor het stakingsrecht. Met een wette- 
lijke regeling daarvan (en van het complement: 
het uitsluitingsrecht) dient eindelijk ernst ge- 
maakt te warden. De rechtsbescherming van de 
werkwillige moet daarbij mede worden geregeld. 
Oak het stakingsrecht van ambtenaren dient in 
een wet te worden vastgelegd waarbij verzekerd 
dient te worden, dat voor de samenleving vitale 
diensten ononderbroken verleend blijven warden. 

32 1 .  De werking van wettelijk vastgelegde rech- 
ten en verplichtingen hangt mede af van de mate 
waarin de burger zich van een en ander bewust is, 
rcsp, bereid is zijn plichten na te komen. Die be- 
wustwording kan worden bevorderd door in be- 
grijpelijk Nederlands gestelde rechtsregels en 
een voortdurende voorlichting over doel en in- 

oververtegenwoordigd. Extra middelen zullen be- 
schikbaar moeten komen om aangepaste hulpver- 
leningsmethoden voor jongeren van de zgn. cultu- 
rele minderheden verder te ontwikkeien en om 
hulpverleners van ambulante en residentiele in- 
stellingen daarin te trainen. 

302. Wetgeving is niet goed, om de enkele reden 
dat zij bestaat. Een regelmatige beoordeling van 
effectiviteit en aanvaardbaarheid blijft geboden. 
Het verdient aanbeveling een onafhankelijk ad- 
viesorgaan met de beoordeling van de effectivi- 
teit te belasten; bepaling van de aanvaardbaar- 
heid blijft taak van de volksvertegenwoordiging. 

houd daarvan. 
Naast het onderwijs en de media heeft oak de 
overheid hier een taak. Die taak heeft de overheid 
in het bijzonder, als het gaat om het handhaven 
van bestaande wetgeving. Niet begrepen, niet na- 
eeleefde en niet eehandhaafde rechtsreeels doen 

3 14. De werkdruk bij de rechterlijke macht 
dient te warden verlicht en de knelpunten bij het 
Openbaar Ministerie moeten worden opgeheven. 
Daartoe kunnen dienen automatisering van de 
justitiele documentatiediensten, modernisering 
van de administratieve organisatie en toereikende 
inhoudelijke ondersteuning. 

309. Een ander gebied waarop de rechter de taak 
van de wetgever voor zijn rekening neemt is dat 
van de euthanasie. In de komende periode dient 
de  wetgever zich uit te spreken over de verant- 
woorde omstandigheden, waaronder op basis van 
zorgvuldig geformuleerde uitgangspunten hulp 
bij levensbeeindiging is toegelaten. 

303. Opvattingen over wat wenselijk en nodig is 
zijn aan veranderingen onderhevig. Een voor- 
beeld daarvan vormt de zedelijkheidswetgeving. 
Onderdelen daarvan bijv. die met betrekking tot 
de  homosexualiteit en de pornografie zijn a1 ge- 
wijzigd. Vanuit het besef dat de overheid geen ze- 
denmeester is. Een verdere aanpassing, in het bij- 
zonder van de prostitutiebepalingen, blijft nodig. 

afbreuk aan de Gchtsstaat, voor de handYhaving 
waarvan wij ons met alle kracht willen inzetten. 

RECHTSBESCHERMING 

3 15. Het invoeren van administratieve boetes 
oak voor andere dan verkeersdelicten wordt over- 
wogen. Bezien wordt de mogelijkheid tot het hef- 
fen van een - bij slagen van het beroep te restitue- 
ren - griffierecht voor hoger beroep en cassatie. 

322. Het is niet voldoende dat wetten aan de bur- 
ger rechten toekennen. Hij moet oak daadwerke- 
lijk de kans krijgen daarvan gebruik te maken. 
Dat vereist kortere procedures en minder formali 
tciten. Dat vraagt oak om het wegnemen van fi- 
nanciele belemmeringen, daarbij rekening hou- 
dend met de individuele draagkracht, zonderdat 
dit mag leiden tot lichtvaardig procederen. 

3 10. Een voorbeeld van wetgeving waarvan de 
aanvaardbaarheid steeds meer wordt betwijfeld 
cn  betwist is het alimentatierecht. Alimentatie- 
verplichtingen dienen voor een vaste periode van 
~naximaal 12 jaar - in bijzondere gevallen door de 
rechter eventueel te verlengen tot 18 jaar - te wor- 
den opgelegd, waarbij de duur van die periode 
mede wordt bepaald in relatie tot de duur van het 
huwelijk, de zorgplicht voor minderjarige kinde- 
ren en de individuele omstandigheden van de be- 
trokken partners. 

304. Het adoptierecht aan gehuwden dient ver- 
soepeld te warden. De huidige, vaak te lange, ju- 
ridische en administratieve procedures moeten 
sterk vereenvoudigd worden. Het adoptierecht 
wordt oak toegekend aan niet-huwelijkse samen- 
levingsvormen en aan alleenwonenden. Het be- 
lang van het te adopteren kind dient in alle geval- 
len voorop te staan. 

3 16. Herstel of vergoeding van schade, aan parti- 
culieren of de gemeenschap toegebracht, zal 
meer dan tot nu toe oak binnen het kader van het 
strafrecht moeten warden nagestreefd. 323. Diezelfde doeleinden worden gediend met 

3 17. Alternatieve straffen dienen in een redelijke 
en zinvolle verhouding te staan tot het berechte 
delict; het strafkarakter mag daaraan dan oak 
niet ontbreken. Waar zij kunnen strekken tot her- 
stel van de met het plegen van het delict toege- 
brachte schade verdient hun toepassing de voor- 
keur. 

3 18. Voorwaardelijke invrijheidstelling en proef- 
verlofregelingen dienen niet automatisch te wor- 
den toegepast. Zij moeten nadrukkelijk aan het 
gedrag en de resocialiseringsmogelijkheden wor- 
den getoetst. 

op aspecten als voldoende maar niet overmatige 
inspraak en rechtsbescherming dient dan oak 
plaats te vinden. 

305. Openheid en openbaarheid van bestuur mo- 
gen niet beperkt blijven tot wat deoverheid doet. 
Voor commanditaire vennootschappen, coopera- 
tieve verenigingen en stichtingen dienen, met 
inachtnemine van de svecifieke aard van deze li- 

3 1 1. Hoewel de juiste samenhang niet is vastge- 
steld lijkt erenig verband te bestaan tussen 
jeugdcriminaliteit en factoren als gezinsomstan- 
digheden en woonomgeving, gebrekkige oplei- 
ding en onderwijs en werkloosheid. Niet al deze 
factoren zijn vanuit de politiek te bei'nvloeden. 
Waar dat we1 mogelijk is dienen maatregelen ge- 
nomen te warden. Daarbij valt te denken aan ver- 
sterking van de preventieve) ambulante jeugd- 
huloverlening en meer internaatsplaatsen voor 

324. De handhaving van beroeps- en gedragsnor- 
men voor specifieke doelgroepen wordt in ons 
rcchtsbestel veelal overgelaten aan het tucht- 
rccht. Deze vorm van geprivatiseerde recht- 
spraak is aanvaardbaar mits de gestelde normen 
publiekelijk kenbaar zijn gemaakt en zij in open- 
baarheid gehandhaafd warden. 

chamen, verielijkbare'regels met betrekking tot 
openheid en openbaarheid te warden gesteld als 
reeds in de  weigeving voor naamloze en besloten 
vennootschappen en voor verenigingen gelden. 

306. In het economisch verkeer blijkt nag steeds 
misbruik gemaakt te warden van het handelen in 
d e  vorm van een rechtspersoon. Deal lang be- 

pruk~ilkond&richt en arbeidstr~i 'nin~, nilast de 
~iiiddclcn die in hct Iiooftls~uk over het sociuill be. 325. Relatieve welvaartsverschillen, regionale 

oorlogen en oorlogsdreiging, natuurrampen en 3 19. Het Europa van de burger vraagt om ge- 



3. RECHTSSTAAT EN RECHTSONTWIKKELING 

RECHTSONTWIKKELING staande plannen om beter te toetsen of'een ver- 
klaring van geen bezwaar kan warden afgegeven 
en om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te 
houden voor frauduleus en malafide handelen 
dienen snel te worden gerealiseerd. 

leid warden genoemd. Deze maatregelen komen 
niet in de plaats van een versterking van het func- 
tioneel toezicht en andere preventieve maatrege- 
len, doch als aanvulling daarop en begeleiding 
daarvan. 

meenschappelijk optreden ter bescherming van 
de  veiligheid van die burger en van zijn bezittin- 
gen. Het vraagt oak om bescherming binnen de 
EG van de overige rechten van die burger, waar- 
onder zijn vrijheidsrechten jegens de organen van 
de  Gemeenschap. Daarom moet de EG toetreden 
tot de Europese Conventie inzake de Rechten van 
de  Mens. 

301. Wetgeving wil de samenleving helpen orde- 
nen. Zij kan daarin alleen slagen als en zolang 
haar doeleinden door de samenleving worden on- 
derschreven. Burgerlijke ongehoorzaamheid -het 
bewust en op ethische gronden overtreden van 
een voorschrift dat in geweten niet kan warden 
aanvaard en met de bereidheid de straf op de 
overtreding te ondergaan- kan een signaal zijn dat 
zulks niet (langer) het geval is. Massale wetsover- 
treding als zodanig behoeft niet te duiden op het 
niet meer aanvaardbaar zijn van de geschonden 
regel. Als deze welbewust wordt gehandhaafd, 
dient veeleer de nakoming daarvan zoveel moge- 
lijk te warden verzekerd. Deoverheid dient niet 
de  beleidsvrijheid te hebben de handhaving van 
geldend recht achterwege te laten, tenzij dat in 
redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 
Een overheid, die op dit punt in gebreke blijft, on- 
dergraaft haar eigen gezag en de kracht van de  
wetgeving, dus de democratische rechtsstaat. 

307: Wanneer de omstandigheden veranderen 
kan een in het verleden noodzakelijke rechtsbe- 
scherming in zijn tegendeel verkeren. Het lijkt 
zeer waarschijnlijk dat het arbeidsrecht -en in het 
bijzonder wat de antslagbepalingen betreft- tot 
een belemmering is geworden bij het vinden van 
een werkkring. De bestaande wetgeving zal op dit 
onbedoelde en ongewenste neveneffect moeten 
worden onderzocht en dienovereenkomstig gewij- 
zigd. 

3 12. Preventieve maatregelen zullen niet voorko- 
men dat een toenemend aantal jeugdigen met de 
strafrechter in aanraking komt. Het verdient aan- 
beveling aan deze jeugdigen een eerste vangnet te 
bieden bestaande uit een gevarieerd pakket van 
alternatieve straffen. Zorgvuldige evaluatie van 
de  bruikbaarheid hiervan dient zosnel mogelijk 
te geschieden. Aan tijdelijke vrijheidsberoving 
zal niet altijd ontkomen kunnen warden. Een be- 
perkte vergroting van de capaciteiten van de 
rijksinrichtingen voor opvoeding en van de tucht- 
scholen zal daaro~n voorzien moeten worden. 

320. De liberalen waren de eersten in Europa, 
die vroegen om het in het EG-Verdrag vastleggen 
van een Gemeenschapsmensenrechtencharter. 
Zij  gaan daarmee door, tot dat charterer is. Zij 
blijven ook streven naar harmonisatie van het fa- 
milierecht, in het bijzonder voor wat betreft het 
kinderrecht, met inbegrip van de bepalingen over 
ouderlijke macht en voogdij, en het adoptierecht. 308. Doordat de wetgever beslissingen voor zich 

uitschuift wordt in sommige zaken de rechter met 
een soort pseudo-wetgeving belast. Dat geldt bij- 
voorbeeld voor het stakingsrecht. Met een wette- 
lijke regeling daarvan (en van het complement: 
het uitsluitingsrecht) dient eindelijk ernst ge- 
maakt te warden. De rechtsbescherming van de 
werkwillige moet daarbij mede worden geregeld. 
Oak het stakingsrecht van ambtenaren dient in 
een wet te worden vastgelegd waarbij verzekerd 
dient te worden, dat voor de samenleving vitale 
diensten ononderbroken verleend blijven warden. 

32 1 .  De werking van wettelijk vastgelegde rech- 
ten en verplichtingen hangt mede af van de mate 
waarin de burger zich van een en ander bewust is, 
rcsp, bereid is zijn plichten na te komen. Die be- 
wustwording kan worden bevorderd door in be- 
grijpelijk Nederlands gestelde rechtsregels en 
een voortdurende voorlichting over doel en in- 

oververtegenwoordigd. Extra middelen zullen be- 
schikbaar moeten komen om aangepaste hulpver- 
leningsmethoden voor jongeren van de zgn. cultu- 
rele minderheden verder te ontwikkeien en om 
hulpverleners van ambulante en residentiele in- 
stellingen daarin te trainen. 

302. Wetgeving is niet goed, om de enkele reden 
dat zij bestaat. Een regelmatige beoordeling van 
effectiviteit en aanvaardbaarheid blijft geboden. 
Het verdient aanbeveling een onafhankelijk ad- 
viesorgaan met de beoordeling van de effectivi- 
teit te belasten; bepaling van de aanvaardbaar- 
heid blijft taak van de volksvertegenwoordiging. 

houd daarvan. 
Naast het onderwijs en de media heeft oak de 
overheid hier een taak. Die taak heeft de overheid 
in het bijzonder, als het gaat om het handhaven 
van bestaande wetgeving. Niet begrepen, niet na- 
eeleefde en niet eehandhaafde rechtsreeels doen 

3 14. De werkdruk bij de rechterlijke macht 
dient te warden verlicht en de knelpunten bij het 
Openbaar Ministerie moeten worden opgeheven. 
Daartoe kunnen dienen automatisering van de 
justitiele documentatiediensten, modernisering 
van de administratieve organisatie en toereikende 
inhoudelijke ondersteuning. 

309. Een ander gebied waarop de rechter de taak 
van de wetgever voor zijn rekening neemt is dat 
van de euthanasie. In de komende periode dient 
de  wetgever zich uit te spreken over de verant- 
woorde omstandigheden, waaronder op basis van 
zorgvuldig geformuleerde uitgangspunten hulp 
bij levensbeeindiging is toegelaten. 

303. Opvattingen over wat wenselijk en nodig is 
zijn aan veranderingen onderhevig. Een voor- 
beeld daarvan vormt de zedelijkheidswetgeving. 
Onderdelen daarvan bijv. die met betrekking tot 
de  homosexualiteit en de pornografie zijn a1 ge- 
wijzigd. Vanuit het besef dat de overheid geen ze- 
denmeester is. Een verdere aanpassing, in het bij- 
zonder van de prostitutiebepalingen, blijft nodig. 

afbreuk aan de Gchtsstaat, voor de handYhaving 
waarvan wij ons met alle kracht willen inzetten. 

RECHTSBESCHERMING 

3 15. Het invoeren van administratieve boetes 
oak voor andere dan verkeersdelicten wordt over- 
wogen. Bezien wordt de mogelijkheid tot het hef- 
fen van een - bij slagen van het beroep te restitue- 
ren - griffierecht voor hoger beroep en cassatie. 

322. Het is niet voldoende dat wetten aan de bur- 
ger rechten toekennen. Hij moet oak daadwerke- 
lijk de kans krijgen daarvan gebruik te maken. 
Dat vereist kortere procedures en minder formali 
tciten. Dat vraagt oak om het wegnemen van fi- 
nanciele belemmeringen, daarbij rekening hou- 
dend met de individuele draagkracht, zonderdat 
dit mag leiden tot lichtvaardig procederen. 

3 10. Een voorbeeld van wetgeving waarvan de 
aanvaardbaarheid steeds meer wordt betwijfeld 
cn  betwist is het alimentatierecht. Alimentatie- 
verplichtingen dienen voor een vaste periode van 
~naximaal 12 jaar - in bijzondere gevallen door de 
rechter eventueel te verlengen tot 18 jaar - te wor- 
den opgelegd, waarbij de duur van die periode 
mede wordt bepaald in relatie tot de duur van het 
huwelijk, de zorgplicht voor minderjarige kinde- 
ren en de individuele omstandigheden van de be- 
trokken partners. 

304. Het adoptierecht aan gehuwden dient ver- 
soepeld te warden. De huidige, vaak te lange, ju- 
ridische en administratieve procedures moeten 
sterk vereenvoudigd worden. Het adoptierecht 
wordt oak toegekend aan niet-huwelijkse samen- 
levingsvormen en aan alleenwonenden. Het be- 
lang van het te adopteren kind dient in alle geval- 
len voorop te staan. 

3 16. Herstel of vergoeding van schade, aan parti- 
culieren of de gemeenschap toegebracht, zal 
meer dan tot nu toe oak binnen het kader van het 
strafrecht moeten warden nagestreefd. 323. Diezelfde doeleinden worden gediend met 

3 17. Alternatieve straffen dienen in een redelijke 
en zinvolle verhouding te staan tot het berechte 
delict; het strafkarakter mag daaraan dan oak 
niet ontbreken. Waar zij kunnen strekken tot her- 
stel van de met het plegen van het delict toege- 
brachte schade verdient hun toepassing de voor- 
keur. 

3 18. Voorwaardelijke invrijheidstelling en proef- 
verlofregelingen dienen niet automatisch te wor- 
den toegepast. Zij moeten nadrukkelijk aan het 
gedrag en de resocialiseringsmogelijkheden wor- 
den getoetst. 

op aspecten als voldoende maar niet overmatige 
inspraak en rechtsbescherming dient dan oak 
plaats te vinden. 

305. Openheid en openbaarheid van bestuur mo- 
gen niet beperkt blijven tot wat deoverheid doet. 
Voor commanditaire vennootschappen, coopera- 
tieve verenigingen en stichtingen dienen, met 
inachtnemine van de svecifieke aard van deze li- 

3 1 1. Hoewel de juiste samenhang niet is vastge- 
steld lijkt erenig verband te bestaan tussen 
jeugdcriminaliteit en factoren als gezinsomstan- 
digheden en woonomgeving, gebrekkige oplei- 
ding en onderwijs en werkloosheid. Niet al deze 
factoren zijn vanuit de politiek te bei'nvloeden. 
Waar dat we1 mogelijk is dienen maatregelen ge- 
nomen te warden. Daarbij valt te denken aan ver- 
sterking van de preventieve) ambulante jeugd- 
huloverlening en meer internaatsplaatsen voor 

324. De handhaving van beroeps- en gedragsnor- 
men voor specifieke doelgroepen wordt in ons 
rcchtsbestel veelal overgelaten aan het tucht- 
rccht. Deze vorm van geprivatiseerde recht- 
spraak is aanvaardbaar mits de gestelde normen 
publiekelijk kenbaar zijn gemaakt en zij in open- 
baarheid gehandhaafd warden. 

chamen, verielijkbare'regels met betrekking tot 
openheid en openbaarheid te warden gesteld als 
reeds in de  weigeving voor naamloze en besloten 
vennootschappen en voor verenigingen gelden. 

306. In het economisch verkeer blijkt nag steeds 
misbruik gemaakt te warden van het handelen in 
d e  vorm van een rechtspersoon. Deal lang be- 

pruk~ilkond&richt en arbeidstr~i 'nin~, nilast de 
~iiiddclcn die in hct Iiooftls~uk over het sociuill be. 325. Relatieve welvaartsverschillen, regionale 

oorlogen en oorlogsdreiging, natuurrampen en 3 19. Het Europa van de burger vraagt om ge- 



vervolgingen houden een voortdurende migratie- 
stroom in de  wereld in stand. Gezien de  druk die 
d e  huidige samenstelling van onze bevolking 
reeds legt op delen van de samenleving is een 
ruim toelatingsbeleid niet langer mogelijk. Bin- 
nen dat door de  rijksoverheid te voeren beleid 
dient allereerst ruimte te zijn voor gezinshereni- 
ging en voor een rechtvaardig aandeel in de op- 
vang van slachtoffers van vervolging. 

326. Vrecmdelingzn gcnietcn op ons grondge- 
bied in beginsel dezelfde rcchtsbescherniing als 
aan Nededanders toekomt. Een uitzondering 
hierop vormen de bepalingen op het gebied van 
toelating en uitzetting. 

327. Vreemdelingen die op illegale wijze ons 
land zijn binnengekomen en die geen aanspraak 
kunnen doen gelden op asyl, worden terstond na 
hun aanhouding naar het land van herkomst te- - 
ruggezonden. 
Vreemdelingen, die zich binnen vijf jaar na hun 
toelating schuldig maken aan een ernstig mis- 
drijf, kunnen als onderdeel van de door de rechter 
aan hen op te leggen straf, terstond na omme- 
komst van deze straf uit ons land worden uitgewe- 
Zen. 

328. De in ons land reeds getroffen maatregelen 
ter voorkoming van discriminatie van personen op 
grond van hun geestelijke of maatschappelijke 
overtuiging, huidskleur, ras, nationaliteit, taal, 
sexe, sexuele geaardheid, burgerlijke staat of wel- 
ke andere grond van ook, dienen verbeterd te wor- 
den. 

329. Rechten hebben alleen dan zin als de bur- 
ger ze kent. In het bijzonder als de overheid een 
voor de burger ongunstige beslissing heeft ge- 
nomen moet hem tijdig en duidelijk worden mee- 
gedeeld hoe, waar en binnen welke termijn hij 
daartegen in beroep kan gaan. Dat is een van de 
dingen, die in een Wet houdende algemene bepa- 
lingen van administratieve rechtsbescherming ge- 
regeld moeten worden. 

330. De privacy van het individu is een groot 
goed, dat optimale bescherming verdient. Deze 
kan en mag echter nooit zover gaan, dat dat leidt 
tot het zich kunnen onttrekken aan controle op 
het naleven van wettelijke verplichtingen. 

33 1. Wetgeving ter bescherming van de persoon- 
lijke levenssfeer bij persoonsregistraties dient zo 
snel mogelijk tot stand te komen. Deze wetgeving 
dient de  volgende elementen te omvatten: 
- versterking van de  rechten van het individu: 
kennisgeving van eerste opname, inzagerecht, 
correctierecht en schoningsrecht; uitzonderingen 
hierop in het belang van de  veiligheid van de 
staat, de bestrijding van de  criminaliteit of andere 
dwingende redenen van algemeen belang dienen 

bij wet te worden vastgesteld; 
- een reglementeringsplicht voor de houder van 
een registratiesysteem in alle gevallen van enige 
importantie; in het reglement wordt in iedergeval 
opgenomen welke gegevens worden geregistreerd 
en aan wie gegevens worden verstrekt; koppeling 
van persoonsregistraties dient te worden beperkt; 
- verbods- en strafbepalingen bij anders handelen 
dan in het reglement aangegeven; 
- een klachtrecht voor de geregistreerde, alsmede 
een recht op schadevergoeding. 
Zelfregulering wordt bevorderd. 
Ondernemingsraden krijgen het adviesrecht bij 
personeelsregistraties. 

332. Er worden regels gesteld voor de beveiliging 
van in computergeheugens of anderszins opgesla- 
gen gegevens bij de overheid. Daarbij dient te- 
vens aandacht geschonken te worden aan de be- 
scherming van gegevens bij datatransmissie. Het 
inbreken in co~nputerbestanden en andere vor-\ 
men van ongeoorloofd gebruik van een computer 
of databank wordt strafbaar gesteld, voor zover 
d e  betrokken handeling niet reeds uit anderen 
hoofde strafbaar is. 

333. De positie van slachtoffers van misdrijven is 
nog altijd slecht. Hun opvang door deskundigen - 
bij voorkeur met behulp van particuliere organi- 
saties die daartoe van de overheid ondersteuning 
krijgen - moet financieel verzekerd worden. Daar- 
naast hebben zij op zijn minst recht op een regel- 
matige en, indien dat ter verduidelijking nodig is, 
gemotiveerde berichtgeving van de kant van het 
Openbaar Ministerie ten aanzien van de zaak 
waarbij zij betrokken zijn. 

334. Bij de bestrijding van (sexueel) geweld 
wordt gedacht aan de bescherming van alle cate- 
gorieen van slachtoffers. 

335 De Wet op het schadefonds voor slachtoffers 
van geweldsmisdrijven moet worden verbeterd. 
De huidige drempels zijn te hoog en de uitkerin- 
gen te laag. 

336. Veel irritatie in de samenleving wordt ver- 
oorzaakt door het gevoel machteloos te staan te- 
genover en onvoldoende te worden beschermd te- 
gcn criminele aantasting van persoon of eigen- 
dom. Versterking van het politie-npparaat in man- 
schappen, maar vooral ook door betere samenwer- 
king in grotere verbanden en verbetering van de 
werkorganisatie onder meer door automatisering 
van en het meer inschakelen van burgerambtena- 
ren voor het bureauwerk, dienen te leiden tot ver- 
sterking van de veiligheid en het veiligheidsge- 
voel door het meer zichtbaar aanwezig zijn van de  
politie in wijk en straat, vooral op bedreigde pun- 
ten. 

337. Bij de bepaling van de sterkte van de politie 
dient naast inwonertal en bevolkingssamenstel- 
ling ook de omvang en aard van de criminaliteit te 
worden meegewogen. Daar waar het inwonertal 
ten gevolge van recreatieve activiteiten geduren- 
de  een langere periode veel hoger is dan het gere- 
gistreerde inwonertal, dient ter bescherming van 
persoon en goed en ter voorkoming van calamitei- 
ten de sterkte van het politiekorps adequaat te 
worden aangepast. 

338. Het beloningstelsel van de politie moet wor- 
den herzien. In het bijzonder dienen de executie- 
ve politiefuncties positief te worden geherwaar- 
deerd. Rechtspositionele beperkingen en gebrek- 
kige financiele middelen mogen geen reden zijn 
om met noodzakelijk te achten onderzoek ontij- 
dig te stoppen. 

339. Opleiding, vorming en training van de poli- 
tie moeten in het bijzonder worden gericht op het 
voorkomen van misdrijven en op hulpveriening 
aan de burgers. Tijdens de politie-opleiding dient 
extra aandacht geschonken te worden aan de op- 
vang van slachtoffers van (sexueel) geweld en van 
discriminatie. Daarvoor moet binnen de organisa- 
tie rekening worden gehouden met de aanwezig- 
heid van vrouwelijke ambtenaren. 

340. Oneigenlijke politietaken, zoals het verle- 
nen van vergunningen en ontheffingen, dienen 
aan anderen te worden opgedragen. Om opgeleg- 
de  boetes daadwerkelijk te kunnen incasseren 
dient een nauwere samenwerking met de belas- 
tingdienst tot stand te komen, met behoud overi- 
gens van de wettelijke taak van het Openbaar Mi- 
nisterie tot executie van strahonnissen. 

34 1 .  De efficiency van het politie-apparaat en de 
effectiviteit van het politie-optreden moeten wor- 
den verbeterd. Daartoe dienen alle beschikbare 
mogelijkheden op het gcbied van opleiding, pcr- 
~nancnte scholing, inzctba;~rheid, coiirdinatie en 
promotie te worden benut, die beide soorten van 
politie in staat stellen om ondanks de gescheiden 
organisatie als een eenheid te functioneren. Dat 
kan het beste gebeuren door de Rijkspolitie ook 
bij het departement van Binnenlandse Zaken on- 
der te brengen, onder samenvoeging van beide di- 
recties Politie. Aan het gezag van de minister van 
Justitie over de politie in het raam van de crimi- 
naliteitsbestrijding wordt daarbij opgeen enkeie 
wijze afbreuk gedaan. 

342. De politiele taken en bevoegdheden van de 
Koninklijke Marechaussee dienen in de Politie- 
wet te worden vastgelegd. 

343. De reservepolitie wordt gehandhaafd. Voor 
het functioneren worden de noodzakelijke midde- 
len beschikbaar gesteld. 

344. Opsporing, vervolging, berechting en exe- 
cutie van straf behoren op elkaar aan te sluiten en 
we1 zo, dat in geen van de vier genoemde stadia 
capaciteitsproblemen hetzij tot (grote) vertra- 
ging hetzij tot kwaliteitsvermindering van het 
functioneren van het strafrechtelijk systeem lei- 
den. Het is in het bijzonder niet aanvaardbaar dat 
een tekort aan cellen ertoe leidt, dat niet tot ver- 
volging wordt overgegaan, verdachten van ernsti- 
ge  delicten in afwachting van hun berechting 
worden vrijgelaten of dat veel tijd verloopt tussen 
de  veroordeling en de tenuitvoerlegging van de 
straf. De cellencapaciteit moet binnen de komen- 
de  periode op het peil van de gehleken behoefte 
worden gebracht. 

345. Waar ontsnapping van gevangenen moeilij- 
ker gemaakt knn worden door het treffen van 
bouwkundige voorzieningen, het toepassen van 
moderne technologic en/of het versterken van de 
bewaking, mogen doeltreffende maatregelen niet 
nchterwege gelaten worden. 

346. De rechtspositie en de arbeidsomstandighe- 
den van het personeel in gevangenissen en huizen 
van bewaring moeten worden verbeterd. Daarbij 
kan differentiatie naar aard van inrichting een 
van de uitgangspunten zijn. 

347. Ook op de burger zelf rust een taak bij het 
vergroten van zijn veiligheid. De verantwoorde- 
liikheid voor het treffen van maatrenelen ter ver- 
zekering van orde en rust bij grote ianifestaties 
en evenementen, sportwedstriiden daaronder be- 
grepen, berust primair bij de organisatoren daar- 
van  
lndien het inroepen van politiehulp daarbij leidt 
tot extra kosten dienen deze mede gedragen te 
worden door het betrokken evenement. 

348. De bestaande mogelijkheden om vandalis- 
me en criminaliteit bij sportwedstrijden via een 
snelrechtprocedure te bestraffen moeten vaker 
worden toegepast. 

349. Vandalisme en kleine criminaliteit in woon- 
en winkelwijken kunnen worden tegengegaan 
door meer oplettendheid van de  buurtgenoten die 
zich medeverantwoordelijk voelen voor het we1 en 
wee van de buurt en daartoe nauw met de politie 
samenwerken. De toegenomen onverschilligheid 
voor het welzijn van de  eigen woonomgeving 
dient plaats te maken voor deze vorm van eigen 
verantwoordelijkheid. Deze gezamenlijk ervaren 
verantwoordelijkheid zal de weggevallen sociale 
controle moeten vervangen. Daarnaast is functio- 
nee1 toezicht vereist. 

350. De wettelijke regeling ten aanzien van par- 
ticuliere bewakings- en beveiligingsdiensten moet 
worden verbeterd nu deze diensten een steeds be- 
langrijkere plaats zijn gaan innemen. 



vervolgingen houden een voortdurende migratie- 
stroom in de  wereld in stand. Gezien de  druk die 
d e  huidige samenstelling van onze bevolking 
reeds legt op delen van de samenleving is een 
ruim toelatingsbeleid niet langer mogelijk. Bin- 
nen dat door de  rijksoverheid te voeren beleid 
dient allereerst ruimte te zijn voor gezinshereni- 
ging en voor een rechtvaardig aandeel in de op- 
vang van slachtoffers van vervolging. 

326. Vrecmdelingzn gcnietcn op ons grondge- 
bied in beginsel dezelfde rcchtsbescherniing als 
aan Nededanders toekomt. Een uitzondering 
hierop vormen de bepalingen op het gebied van 
toelating en uitzetting. 

327. Vreemdelingen die op illegale wijze ons 
land zijn binnengekomen en die geen aanspraak 
kunnen doen gelden op asyl, worden terstond na 
hun aanhouding naar het land van herkomst te- - 
ruggezonden. 
Vreemdelingen, die zich binnen vijf jaar na hun 
toelating schuldig maken aan een ernstig mis- 
drijf, kunnen als onderdeel van de door de rechter 
aan hen op te leggen straf, terstond na omme- 
komst van deze straf uit ons land worden uitgewe- 
Zen. 

328. De in ons land reeds getroffen maatregelen 
ter voorkoming van discriminatie van personen op 
grond van hun geestelijke of maatschappelijke 
overtuiging, huidskleur, ras, nationaliteit, taal, 
sexe, sexuele geaardheid, burgerlijke staat of wel- 
ke andere grond van ook, dienen verbeterd te wor- 
den. 

329. Rechten hebben alleen dan zin als de bur- 
ger ze kent. In het bijzonder als de overheid een 
voor de burger ongunstige beslissing heeft ge- 
nomen moet hem tijdig en duidelijk worden mee- 
gedeeld hoe, waar en binnen welke termijn hij 
daartegen in beroep kan gaan. Dat is een van de 
dingen, die in een Wet houdende algemene bepa- 
lingen van administratieve rechtsbescherming ge- 
regeld moeten worden. 

330. De privacy van het individu is een groot 
goed, dat optimale bescherming verdient. Deze 
kan en mag echter nooit zover gaan, dat dat leidt 
tot het zich kunnen onttrekken aan controle op 
het naleven van wettelijke verplichtingen. 

33 1. Wetgeving ter bescherming van de persoon- 
lijke levenssfeer bij persoonsregistraties dient zo 
snel mogelijk tot stand te komen. Deze wetgeving 
dient de  volgende elementen te omvatten: 
- versterking van de  rechten van het individu: 
kennisgeving van eerste opname, inzagerecht, 
correctierecht en schoningsrecht; uitzonderingen 
hierop in het belang van de  veiligheid van de 
staat, de bestrijding van de  criminaliteit of andere 
dwingende redenen van algemeen belang dienen 

bij wet te worden vastgesteld; 
- een reglementeringsplicht voor de houder van 
een registratiesysteem in alle gevallen van enige 
importantie; in het reglement wordt in iedergeval 
opgenomen welke gegevens worden geregistreerd 
en aan wie gegevens worden verstrekt; koppeling 
van persoonsregistraties dient te worden beperkt; 
- verbods- en strafbepalingen bij anders handelen 
dan in het reglement aangegeven; 
- een klachtrecht voor de geregistreerde, alsmede 
een recht op schadevergoeding. 
Zelfregulering wordt bevorderd. 
Ondernemingsraden krijgen het adviesrecht bij 
personeelsregistraties. 

332. Er worden regels gesteld voor de beveiliging 
van in computergeheugens of anderszins opgesla- 
gen gegevens bij de overheid. Daarbij dient te- 
vens aandacht geschonken te worden aan de be- 
scherming van gegevens bij datatransmissie. Het 
inbreken in co~nputerbestanden en andere vor-\ 
men van ongeoorloofd gebruik van een computer 
of databank wordt strafbaar gesteld, voor zover 
d e  betrokken handeling niet reeds uit anderen 
hoofde strafbaar is. 

333. De positie van slachtoffers van misdrijven is 
nog altijd slecht. Hun opvang door deskundigen - 
bij voorkeur met behulp van particuliere organi- 
saties die daartoe van de overheid ondersteuning 
krijgen - moet financieel verzekerd worden. Daar- 
naast hebben zij op zijn minst recht op een regel- 
matige en, indien dat ter verduidelijking nodig is, 
gemotiveerde berichtgeving van de kant van het 
Openbaar Ministerie ten aanzien van de zaak 
waarbij zij betrokken zijn. 

334. Bij de bestrijding van (sexueel) geweld 
wordt gedacht aan de bescherming van alle cate- 
gorieen van slachtoffers. 

335 De Wet op het schadefonds voor slachtoffers 
van geweldsmisdrijven moet worden verbeterd. 
De huidige drempels zijn te hoog en de uitkerin- 
gen te laag. 

336. Veel irritatie in de samenleving wordt ver- 
oorzaakt door het gevoel machteloos te staan te- 
genover en onvoldoende te worden beschermd te- 
gcn criminele aantasting van persoon of eigen- 
dom. Versterking van het politie-npparaat in man- 
schappen, maar vooral ook door betere samenwer- 
king in grotere verbanden en verbetering van de 
werkorganisatie onder meer door automatisering 
van en het meer inschakelen van burgerambtena- 
ren voor het bureauwerk, dienen te leiden tot ver- 
sterking van de veiligheid en het veiligheidsge- 
voel door het meer zichtbaar aanwezig zijn van de  
politie in wijk en straat, vooral op bedreigde pun- 
ten. 

337. Bij de bepaling van de sterkte van de politie 
dient naast inwonertal en bevolkingssamenstel- 
ling ook de omvang en aard van de criminaliteit te 
worden meegewogen. Daar waar het inwonertal 
ten gevolge van recreatieve activiteiten geduren- 
de  een langere periode veel hoger is dan het gere- 
gistreerde inwonertal, dient ter bescherming van 
persoon en goed en ter voorkoming van calamitei- 
ten de sterkte van het politiekorps adequaat te 
worden aangepast. 

338. Het beloningstelsel van de politie moet wor- 
den herzien. In het bijzonder dienen de executie- 
ve politiefuncties positief te worden geherwaar- 
deerd. Rechtspositionele beperkingen en gebrek- 
kige financiele middelen mogen geen reden zijn 
om met noodzakelijk te achten onderzoek ontij- 
dig te stoppen. 

339. Opleiding, vorming en training van de poli- 
tie moeten in het bijzonder worden gericht op het 
voorkomen van misdrijven en op hulpveriening 
aan de burgers. Tijdens de politie-opleiding dient 
extra aandacht geschonken te worden aan de op- 
vang van slachtoffers van (sexueel) geweld en van 
discriminatie. Daarvoor moet binnen de organisa- 
tie rekening worden gehouden met de aanwezig- 
heid van vrouwelijke ambtenaren. 

340. Oneigenlijke politietaken, zoals het verle- 
nen van vergunningen en ontheffingen, dienen 
aan anderen te worden opgedragen. Om opgeleg- 
de  boetes daadwerkelijk te kunnen incasseren 
dient een nauwere samenwerking met de belas- 
tingdienst tot stand te komen, met behoud overi- 
gens van de wettelijke taak van het Openbaar Mi- 
nisterie tot executie van strahonnissen. 

34 1 .  De efficiency van het politie-apparaat en de 
effectiviteit van het politie-optreden moeten wor- 
den verbeterd. Daartoe dienen alle beschikbare 
mogelijkheden op het gcbied van opleiding, pcr- 
~nancnte scholing, inzctba;~rheid, coiirdinatie en 
promotie te worden benut, die beide soorten van 
politie in staat stellen om ondanks de gescheiden 
organisatie als een eenheid te functioneren. Dat 
kan het beste gebeuren door de Rijkspolitie ook 
bij het departement van Binnenlandse Zaken on- 
der te brengen, onder samenvoeging van beide di- 
recties Politie. Aan het gezag van de minister van 
Justitie over de politie in het raam van de crimi- 
naliteitsbestrijding wordt daarbij opgeen enkeie 
wijze afbreuk gedaan. 

342. De politiele taken en bevoegdheden van de 
Koninklijke Marechaussee dienen in de Politie- 
wet te worden vastgelegd. 

343. De reservepolitie wordt gehandhaafd. Voor 
het functioneren worden de noodzakelijke midde- 
len beschikbaar gesteld. 

344. Opsporing, vervolging, berechting en exe- 
cutie van straf behoren op elkaar aan te sluiten en 
we1 zo, dat in geen van de vier genoemde stadia 
capaciteitsproblemen hetzij tot (grote) vertra- 
ging hetzij tot kwaliteitsvermindering van het 
functioneren van het strafrechtelijk systeem lei- 
den. Het is in het bijzonder niet aanvaardbaar dat 
een tekort aan cellen ertoe leidt, dat niet tot ver- 
volging wordt overgegaan, verdachten van ernsti- 
ge  delicten in afwachting van hun berechting 
worden vrijgelaten of dat veel tijd verloopt tussen 
de  veroordeling en de tenuitvoerlegging van de 
straf. De cellencapaciteit moet binnen de komen- 
de  periode op het peil van de gehleken behoefte 
worden gebracht. 

345. Waar ontsnapping van gevangenen moeilij- 
ker gemaakt knn worden door het treffen van 
bouwkundige voorzieningen, het toepassen van 
moderne technologic en/of het versterken van de 
bewaking, mogen doeltreffende maatregelen niet 
nchterwege gelaten worden. 

346. De rechtspositie en de arbeidsomstandighe- 
den van het personeel in gevangenissen en huizen 
van bewaring moeten worden verbeterd. Daarbij 
kan differentiatie naar aard van inrichting een 
van de uitgangspunten zijn. 

347. Ook op de burger zelf rust een taak bij het 
vergroten van zijn veiligheid. De verantwoorde- 
liikheid voor het treffen van maatrenelen ter ver- 
zekering van orde en rust bij grote ianifestaties 
en evenementen, sportwedstriiden daaronder be- 
grepen, berust primair bij de organisatoren daar- 
van  
lndien het inroepen van politiehulp daarbij leidt 
tot extra kosten dienen deze mede gedragen te 
worden door het betrokken evenement. 

348. De bestaande mogelijkheden om vandalis- 
me en criminaliteit bij sportwedstrijden via een 
snelrechtprocedure te bestraffen moeten vaker 
worden toegepast. 

349. Vandalisme en kleine criminaliteit in woon- 
en winkelwijken kunnen worden tegengegaan 
door meer oplettendheid van de  buurtgenoten die 
zich medeverantwoordelijk voelen voor het we1 en 
wee van de buurt en daartoe nauw met de politie 
samenwerken. De toegenomen onverschilligheid 
voor het welzijn van de  eigen woonomgeving 
dient plaats te maken voor deze vorm van eigen 
verantwoordelijkheid. Deze gezamenlijk ervaren 
verantwoordelijkheid zal de weggevallen sociale 
controle moeten vervangen. Daarnaast is functio- 
nee1 toezicht vereist. 

350. De wettelijke regeling ten aanzien van par- 
ticuliere bewakings- en beveiligingsdiensten moet 
worden verbeterd nu deze diensten een steeds be- 
langrijkere plaats zijn gaan innemen. 







rcle groci van onze economie 

4 12. De overheid schept de randvoorwaarden om 
de doelstellingen van meer economische groei en 
mcer werkgelcgenheid waar te maken. Binnen die 
randvoorwaarden dragen de sociale partners hun 
eigen verantwoordciijkheid bij de ontwikkeling 
en uitvoering van het sociaal-economisch beleid. 
Daarbij zet de overheid zich in voor een goede 
conimunicatie over en weer met de sociale part- 
ners. In dat kader zal het vergroten van de eigen 
bclcidsruimte van de sociale partners bij de in- 
richting en uitvocring van de sociale zekerheid en 
bij het arbeidsmarkt-, arbeidsvoorzieningen- en 
arbeidsomstandighedenbeleid warden nage- 
streefd. Met uitzondering van extreme economi- 
schc situaties zal de overheid niet ingrijpen in de 
loonvorming in de marktsector. 

4 13. Binnen dc Europese Gemeenschap is grote 
bchoeftc aan een werkelijk gemeenschappelijke 
tnarkt. Daartoe moet - mede onder voortdurende 
aandrang van Nederland - krachtig gewerkt wor- 
den aan convergentie van de economieen van de 
lidstaten in het algcmeen en aan harmonisatie van 
de  belastingen en de sociale wetgeving, uitbouw 
van het Europese Monetaire Stelsel (EMS), bun- 
deling van de inspanningen op het gebied van de 
tcchnologische innovatie (Eureka) en snelle stan- 
daardisatie van Europese normen in het bijzon- 
der. 

OMBUIGINGEN (MEER MARKT, MINDER 
OVERHEID) 

4 14. De privatisering en afstoting van collectieve 
taken bij de overheid, in de sociale zekerheid, in 
d c  volksgezondheid en in het gesubsidicerde wel- 
zijnswerk krijgen een centrale plaats in het be- 
leid. Daarbij zal mede gebruik warden gemaakt 
van advisering door externe deskundigen. Privati- 
sering en afstoting van taken warden een vast on- 
derdeel van de begrotingscyclus. Waar vanuit het 
oogpunt van algemeen belang staatsdeelneming 
niet strikt vereist is stoat de overheid haar aande- 
len in zelfstandige bedrijven stapsgewijs af. 

4 15. De Postbank dient volledig te warden gepri- 
vatisecrd. Zolang dat nag niet het geval is dient 
de  Postbank zich te beperken tot de functie van 
retailbanken zich niet bezig te houden met com- 
merciele nevenactiviteiten. 
De reorganisatie van de PTT moet ertoe leiden 
dat onderdelen van dit bedrijf zullen worden ge- 
privatiseerd (conform de aanbevclingen van de 
commissie-Steenbergen). 

4 16. Daar waar privatisering niet mogelijk of 
wenselijk is wordt in principe het profijtbeginsel 
systematisch doorgevoerd. Overheidstarieven en 
retributies, die kostendekkend zijn gemaakt, mo- 
gen niet sneller stijgen dan de jaarlijkse geldont- 

waarding. Bij het kostendekkend maken dient 
primair te worden gestreefd naar het verlagen 
van dc kosten. Het dekkend maken door verpro- 

I 
ting van dc inkomsten via tariefsverhoginge; 
dient aan strinnentere beleids- en controlemaatre- 
gelen te warden gebonden. 

I 

4 17. In samenhang met de vermindering van col- 
lectieve taken wordt het arheidsvolume bij de 
overheid en in de gesubsidieerde en gepremieerdc 
sector, gcrckend naar het totaal aantal gewerkte 
arbeidsuren, met gemiddeld 2% per jaar terugge- 
bracht. Daarbinnen moet differentiatie mogelijk 
zijn. Zo dienen de personeelsformaties van bijv. 
politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen 
hiervan te warden uitgezonderd. 

418. De overheidsbestedingen warden strikt in 
dc  hand gehouden. Deze beheersing zal zich vol- 
trekken door: 
- stringente toepassing van de budgettaire spelre- 
gels en procedures: 
- consequente voortzetting van de heroverwe- 
gingsoperaties; 
- het op ruime schaal invoeren van horizonwetge- 
ving; 
- de zogeheten open-einde-regelingen van een eG 
fectieve budgettering te voorzien en geen nieuwe 
open-einde- regelingen in het leven te roepen; 
- verscherping van de procedures met betrekking 
tot de kostenbewaking van grote overheidsprojec- 
ten; 
- uitgavenoverschrijdingen binnen het desbetref- 
fende begrotingshoofdstuk te compenseren; 
- beleidsinvesteringen zoveel mogelijk door her- 
schikking van lopende uitgaven te financierenj, 
- prikkels gericht op een meer efficiente bedr~jfs- 
voering zoals het werken met budgetten en bud- 
gethouders in te bouwen; 
- een meer terughoudende opstelling van de over- 
heid bij garantieverleningen; 
- verbetcring van de inforniatiesystclncn; 
- dc controlebcvoegdl~edcrl van de Algc~ncne Rc- 
kenkamer uit te breiden, met name ter verster- 
king van het doelmatigheidsonderzoek. i 
4 19. De uitgaven in de sociale zekerheid en de 
volkigezondheid warden door een krachtig volu- 
mebeleid verder teruggedrongen. In de sociale 
zekerheid zal dit vooral gebeuren via verminde- 
ring van vermijdbaar verzuim als gevolg van ziek- 
t een  arbeidsongeschiktheid, respectievelijk via 

i 
I 

intensivering van de bestrijding van oneigenlijk 
gebruik en misbruik. In de volksgezondheid zal 
dit vooral gebeuren via budgettering in samen- 
hang met vermindering van de bestaande overca- 
paciteit aan bedden en verschuiving van de kost- 
bare tweede-lijnszorg naar de minder kostbare 
eerste-lijnszorg. 

VERNIEUWING EN VERSTERKING VAN DE 
MARKTSECTOR 

420. Het industriebeleid van de overheid dient 
gericht te zijn op de gezonde ondernemingen met 
toekomstperspectief. Het zal zoveel mogelijk ge- 
nerick van aard zijn. Centrale doelstellingen van 
dit beleid zijn dc technologische vernieuwing, ex- 
portbevordering, verdere arbeidskostenmatiging, 
gezondmaking van de eigen vermogensverhou- 
dingen en vermindering van bureaucratie en re- 
gclgeving voor het bedrijfsleven (0.a. door verde- 
re versoepeling van de antslagbepalingen). 

42 1 .  Het industriebeleid zal offensief en op ver- 
nieuwing gericht zijn. Het zal zoveel mogelijk ge- 
neriek van aard zijn. Het aantal specifieke rege- 
lingen wordt verder teruggebracht. Voorzover 
steunverlening beoordeling van individuele be- 
drijven vereist, wordt zij beperkt tot de zogeheten 
lierstelfinanciering, ontwikkelingskredieten en 
subsidies voor technologisch hoogwaardige pro- 
iecten. Mede ter voorkomin~ van een arbitraire 
beoordeling warden de beleasvaststelling en be- 
leidsuitvoering zoveel mogelijk geschciden. Daar- 
toe geequipeerde en op afstand van de  overheid 
geplaatste instanties warden met de zakelijke uit- 
voering van het steuninstrumentarium belast. De 
controlefunctie van het parlement zal daarbij 
worden verzwaard en meer structureel gericht. 

422. Voor Nederland kansrijke activiteiten wor- 
den via het zogeheten aandachtsgebiedenbeleid 
van de overheid in nauwe samens~raak met het 
bcdrijl'sleven cn de (grate) onder;oekinstcllingen 
ondersteund. Clct overheidsaankoopbelcid dicnt 
nadrukkelijk op technologische veinieuwing te 
warden gericht en meer kanscn te bieden a i n  het 
innoverende midden- en kleinbedrijf. De financib 
le middelen ter stimulering van onderzoek en ont- 
wikkeling in de marktsector warden meer in over- 
eenstemming gebracht met de niveaus in de ons 
omringende industrie-landen. Dit kan gebeuren 
door herschikking van de gelden voor bestaande, 
minder noodzakelijke regelingen. Nederland zet 
zich voorts in voor meer Europese projecten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

423. De kleine startende ondernemingen zijn 
kernen van nieuwe cconomische activiteit en zor- 
gen in hct bijronder voor nieuwe werkgelegen- 
heid. De positic van dc startendc ondcrncmcr 
dient daarom versterkt te worden. 
424. Vanwege het overstelpende belang van de 
informatietechnologie, waaronder begrepen de 
micro- electronics, voor de vernieuwing en ont- 
wikkeling van de economie wordt het beleid ter- 
zake gecoordineerd door het ministerie van Eco- 
nomische Zaken. Er  wordt een beleidsplan opge- 
steld dat zich onder meer richt op: 
- stimulering van verder onderzoek op dit terrein, 
van experimentele projecten, van kennisversprei- 

ding en van goede voorlichting; 
- stimulering van voldoende opleidingsmogelijk- 
heden voor deskundigen op diverse niveaus, zowel 
in het reguliere onderwijs (in overieg met het mi- 
nisterie van Onderwijs en Wetenschappen) als via 
bij- en herscholing (nationaal inhaalprogramma 
informatics); 
- bevordering van een goede telecommunicatie- 
infrastructuur, een op innovatie gericht beleid 
van de PTT en van marktconforme tarieven; een 
en ander in overleg met de minister belast met de 
zorg voor dc PTT. 

425. De WIR-gelden warden in de komende ka- 
binctspcriodc ~i:ipsgcwijs onigezet in: 
- ccn vcrvroegde ;~fschrijvingtfaciliteit en invcs- 
terings- aftrek, 
- verlaging van werkgeverspremies, 
- verlaging van loon- en inkomstenbelasting. 
De WIR-kleinschaligheidsvoorziening blijft met 
het oog op de achtergebleven winstpositie van het 
midden- en kleinbedrijf vooralsnog gehandhaafd. 
Aan het netto-profijt van de WIR-gelden voor het 
bedrijfsleven wordt niet getornd. 

426. Het exportbeleid zal zoveel mogelijk ge- 
richt zijn op concurrerende financieringsvoor- 
waarden voor de Nederlandse exporteurs. De ge- 
bundelde exportbevordering van de kleine en 
middelgrote bedrijven krijgt extra aandacht. 
Meer voorlichting wordt gegeven over het belang 
van het kwaliteitsniveau van de  Nederlandse pro- 
dukten en diensten op de  exportmarkten. Protec- 
tionisme, binnen de EG en daarbuiten, moet be- 
streden worden. 

427. De coordinatie tussen ontwikkelingssamen- 
werking en handelsbevordering wordt versterkt 
opdat het Nederlandse bedrijfsleven optimaal 
kan inspelen op de mogelijkheden, die de ontwik- 
kelingssamenwerking biedt. 

BESTRIJDING (JEUGD)WERKLOOSHEID 

428. De onaanvaardbaar hoge Cjeugd)werk- 
loosheid en het verwachte arbeidsaanbod in de 
komende jaren vragen de hoogste inzet van socia- 
le partners en overheid. Daarbij is de vergroting 
van de structurele economische groei het meest 
cffectieve middel om de werkloosheid duurzaam 
te bes!rijden en op de langere termijn te kunnen 
overwlnnen. 

429. Arbeidsduurverkorting - die op flexibele en 
decentrale wijze gestalte krijgt - is een welkom, 
aanvullend middel om op korte termijn tot ver- 
mindering van de werkloosheid te komen indien 
de  bedrijfstijd tenminste wordt gehandhaafd en 
zo mogelijk wordt verlengd. Daarbij dient verho- 
ging van arbeidskosten te worden vermeden. De 
overheid kan dit bevorderen door vermindering 
van de belasting- en premiedruk, waardoor het 



rcle groci van onze economie 

4 12. De overheid schept de randvoorwaarden om 
de doelstellingen van meer economische groei en 
mcer werkgelcgenheid waar te maken. Binnen die 
randvoorwaarden dragen de sociale partners hun 
eigen verantwoordciijkheid bij de ontwikkeling 
en uitvoering van het sociaal-economisch beleid. 
Daarbij zet de overheid zich in voor een goede 
conimunicatie over en weer met de sociale part- 
ners. In dat kader zal het vergroten van de eigen 
bclcidsruimte van de sociale partners bij de in- 
richting en uitvocring van de sociale zekerheid en 
bij het arbeidsmarkt-, arbeidsvoorzieningen- en 
arbeidsomstandighedenbeleid warden nage- 
streefd. Met uitzondering van extreme economi- 
schc situaties zal de overheid niet ingrijpen in de 
loonvorming in de marktsector. 

4 13. Binnen dc Europese Gemeenschap is grote 
bchoeftc aan een werkelijk gemeenschappelijke 
tnarkt. Daartoe moet - mede onder voortdurende 
aandrang van Nederland - krachtig gewerkt wor- 
den aan convergentie van de economieen van de 
lidstaten in het algcmeen en aan harmonisatie van 
de  belastingen en de sociale wetgeving, uitbouw 
van het Europese Monetaire Stelsel (EMS), bun- 
deling van de inspanningen op het gebied van de 
tcchnologische innovatie (Eureka) en snelle stan- 
daardisatie van Europese normen in het bijzon- 
der. 

OMBUIGINGEN (MEER MARKT, MINDER 
OVERHEID) 

4 14. De privatisering en afstoting van collectieve 
taken bij de overheid, in de sociale zekerheid, in 
d c  volksgezondheid en in het gesubsidicerde wel- 
zijnswerk krijgen een centrale plaats in het be- 
leid. Daarbij zal mede gebruik warden gemaakt 
van advisering door externe deskundigen. Privati- 
sering en afstoting van taken warden een vast on- 
derdeel van de begrotingscyclus. Waar vanuit het 
oogpunt van algemeen belang staatsdeelneming 
niet strikt vereist is stoat de overheid haar aande- 
len in zelfstandige bedrijven stapsgewijs af. 

4 15. De Postbank dient volledig te warden gepri- 
vatisecrd. Zolang dat nag niet het geval is dient 
de  Postbank zich te beperken tot de functie van 
retailbanken zich niet bezig te houden met com- 
merciele nevenactiviteiten. 
De reorganisatie van de PTT moet ertoe leiden 
dat onderdelen van dit bedrijf zullen worden ge- 
privatiseerd (conform de aanbevclingen van de 
commissie-Steenbergen). 

4 16. Daar waar privatisering niet mogelijk of 
wenselijk is wordt in principe het profijtbeginsel 
systematisch doorgevoerd. Overheidstarieven en 
retributies, die kostendekkend zijn gemaakt, mo- 
gen niet sneller stijgen dan de jaarlijkse geldont- 

waarding. Bij het kostendekkend maken dient 
primair te worden gestreefd naar het verlagen 
van dc kosten. Het dekkend maken door verpro- 

I 
ting van dc inkomsten via tariefsverhoginge; 
dient aan strinnentere beleids- en controlemaatre- 
gelen te warden gebonden. 

I 

4 17. In samenhang met de vermindering van col- 
lectieve taken wordt het arheidsvolume bij de 
overheid en in de gesubsidieerde en gepremieerdc 
sector, gcrckend naar het totaal aantal gewerkte 
arbeidsuren, met gemiddeld 2% per jaar terugge- 
bracht. Daarbinnen moet differentiatie mogelijk 
zijn. Zo dienen de personeelsformaties van bijv. 
politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen 
hiervan te warden uitgezonderd. 

418. De overheidsbestedingen warden strikt in 
dc  hand gehouden. Deze beheersing zal zich vol- 
trekken door: 
- stringente toepassing van de budgettaire spelre- 
gels en procedures: 
- consequente voortzetting van de heroverwe- 
gingsoperaties; 
- het op ruime schaal invoeren van horizonwetge- 
ving; 
- de zogeheten open-einde-regelingen van een eG 
fectieve budgettering te voorzien en geen nieuwe 
open-einde- regelingen in het leven te roepen; 
- verscherping van de procedures met betrekking 
tot de kostenbewaking van grote overheidsprojec- 
ten; 
- uitgavenoverschrijdingen binnen het desbetref- 
fende begrotingshoofdstuk te compenseren; 
- beleidsinvesteringen zoveel mogelijk door her- 
schikking van lopende uitgaven te financierenj, 
- prikkels gericht op een meer efficiente bedr~jfs- 
voering zoals het werken met budgetten en bud- 
gethouders in te bouwen; 
- een meer terughoudende opstelling van de over- 
heid bij garantieverleningen; 
- verbetcring van de inforniatiesystclncn; 
- dc controlebcvoegdl~edcrl van de Algc~ncne Rc- 
kenkamer uit te breiden, met name ter verster- 
king van het doelmatigheidsonderzoek. i 
4 19. De uitgaven in de sociale zekerheid en de 
volkigezondheid warden door een krachtig volu- 
mebeleid verder teruggedrongen. In de sociale 
zekerheid zal dit vooral gebeuren via verminde- 
ring van vermijdbaar verzuim als gevolg van ziek- 
t een  arbeidsongeschiktheid, respectievelijk via 

i 
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intensivering van de bestrijding van oneigenlijk 
gebruik en misbruik. In de volksgezondheid zal 
dit vooral gebeuren via budgettering in samen- 
hang met vermindering van de bestaande overca- 
paciteit aan bedden en verschuiving van de kost- 
bare tweede-lijnszorg naar de minder kostbare 
eerste-lijnszorg. 

VERNIEUWING EN VERSTERKING VAN DE 
MARKTSECTOR 

420. Het industriebeleid van de overheid dient 
gericht te zijn op de gezonde ondernemingen met 
toekomstperspectief. Het zal zoveel mogelijk ge- 
nerick van aard zijn. Centrale doelstellingen van 
dit beleid zijn dc technologische vernieuwing, ex- 
portbevordering, verdere arbeidskostenmatiging, 
gezondmaking van de eigen vermogensverhou- 
dingen en vermindering van bureaucratie en re- 
gclgeving voor het bedrijfsleven (0.a. door verde- 
re versoepeling van de antslagbepalingen). 

42 1 .  Het industriebeleid zal offensief en op ver- 
nieuwing gericht zijn. Het zal zoveel mogelijk ge- 
neriek van aard zijn. Het aantal specifieke rege- 
lingen wordt verder teruggebracht. Voorzover 
steunverlening beoordeling van individuele be- 
drijven vereist, wordt zij beperkt tot de zogeheten 
lierstelfinanciering, ontwikkelingskredieten en 
subsidies voor technologisch hoogwaardige pro- 
iecten. Mede ter voorkomin~ van een arbitraire 
beoordeling warden de beleasvaststelling en be- 
leidsuitvoering zoveel mogelijk geschciden. Daar- 
toe geequipeerde en op afstand van de  overheid 
geplaatste instanties warden met de zakelijke uit- 
voering van het steuninstrumentarium belast. De 
controlefunctie van het parlement zal daarbij 
worden verzwaard en meer structureel gericht. 

422. Voor Nederland kansrijke activiteiten wor- 
den via het zogeheten aandachtsgebiedenbeleid 
van de overheid in nauwe samens~raak met het 
bcdrijl'sleven cn de (grate) onder;oekinstcllingen 
ondersteund. Clct overheidsaankoopbelcid dicnt 
nadrukkelijk op technologische veinieuwing te 
warden gericht en meer kanscn te bieden a i n  het 
innoverende midden- en kleinbedrijf. De financib 
le middelen ter stimulering van onderzoek en ont- 
wikkeling in de marktsector warden meer in over- 
eenstemming gebracht met de niveaus in de ons 
omringende industrie-landen. Dit kan gebeuren 
door herschikking van de gelden voor bestaande, 
minder noodzakelijke regelingen. Nederland zet 
zich voorts in voor meer Europese projecten op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

423. De kleine startende ondernemingen zijn 
kernen van nieuwe cconomische activiteit en zor- 
gen in hct bijronder voor nieuwe werkgelegen- 
heid. De positic van dc startendc ondcrncmcr 
dient daarom versterkt te worden. 
424. Vanwege het overstelpende belang van de 
informatietechnologie, waaronder begrepen de 
micro- electronics, voor de vernieuwing en ont- 
wikkeling van de economie wordt het beleid ter- 
zake gecoordineerd door het ministerie van Eco- 
nomische Zaken. Er  wordt een beleidsplan opge- 
steld dat zich onder meer richt op: 
- stimulering van verder onderzoek op dit terrein, 
van experimentele projecten, van kennisversprei- 

ding en van goede voorlichting; 
- stimulering van voldoende opleidingsmogelijk- 
heden voor deskundigen op diverse niveaus, zowel 
in het reguliere onderwijs (in overieg met het mi- 
nisterie van Onderwijs en Wetenschappen) als via 
bij- en herscholing (nationaal inhaalprogramma 
informatics); 
- bevordering van een goede telecommunicatie- 
infrastructuur, een op innovatie gericht beleid 
van de PTT en van marktconforme tarieven; een 
en ander in overleg met de minister belast met de 
zorg voor dc PTT. 

425. De WIR-gelden warden in de komende ka- 
binctspcriodc ~i:ipsgcwijs onigezet in: 
- ccn vcrvroegde ;~fschrijvingtfaciliteit en invcs- 
terings- aftrek, 
- verlaging van werkgeverspremies, 
- verlaging van loon- en inkomstenbelasting. 
De WIR-kleinschaligheidsvoorziening blijft met 
het oog op de achtergebleven winstpositie van het 
midden- en kleinbedrijf vooralsnog gehandhaafd. 
Aan het netto-profijt van de WIR-gelden voor het 
bedrijfsleven wordt niet getornd. 

426. Het exportbeleid zal zoveel mogelijk ge- 
richt zijn op concurrerende financieringsvoor- 
waarden voor de Nederlandse exporteurs. De ge- 
bundelde exportbevordering van de kleine en 
middelgrote bedrijven krijgt extra aandacht. 
Meer voorlichting wordt gegeven over het belang 
van het kwaliteitsniveau van de  Nederlandse pro- 
dukten en diensten op de  exportmarkten. Protec- 
tionisme, binnen de EG en daarbuiten, moet be- 
streden worden. 

427. De coordinatie tussen ontwikkelingssamen- 
werking en handelsbevordering wordt versterkt 
opdat het Nederlandse bedrijfsleven optimaal 
kan inspelen op de mogelijkheden, die de ontwik- 
kelingssamenwerking biedt. 

BESTRIJDING (JEUGD)WERKLOOSHEID 

428. De onaanvaardbaar hoge Cjeugd)werk- 
loosheid en het verwachte arbeidsaanbod in de 
komende jaren vragen de hoogste inzet van socia- 
le partners en overheid. Daarbij is de vergroting 
van de structurele economische groei het meest 
cffectieve middel om de werkloosheid duurzaam 
te bes!rijden en op de langere termijn te kunnen 
overwlnnen. 

429. Arbeidsduurverkorting - die op flexibele en 
decentrale wijze gestalte krijgt - is een welkom, 
aanvullend middel om op korte termijn tot ver- 
mindering van de werkloosheid te komen indien 
de  bedrijfstijd tenminste wordt gehandhaafd en 
zo mogelijk wordt verlengd. Daarbij dient verho- 
ging van arbeidskosten te worden vermeden. De 
overheid kan dit bevorderen door vermindering 
van de belasting- en premiedruk, waardoor het 











WERK EN BEDRIJF IN REGIO EN SECTOR 

REGIONAAL BELEID MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF I 
501. Vanwege de hardnekkig hoge regionale 509. Het midden- en kleinbedrijf heeft een be- 
werkloosheid blijft een actief regionaal sociaal- langrijke functie voor de welvaart en werkgele- 
economisch beleid geboden. Dit beleid dient de renheid van ons land. Het vertenenwoordiat 60% 
regionale economische structuur te versterken en ;an de werkgelegenheid in de mirktsectoFen 
de  regionale werkgelegenheid te vergroten. 

I 

90% van de particuliere bedriiven. Het overheids- 

502. Bij de besteding van de middelen dient de 
nadruk gelegd te worden op het uitbouwen en ge- 
bruikmaken van de sterke punten van de onder 
het regionaal sociaal-economisch beleid vallende 
regio's en grote steden. Daarbij gaat het primair 
on1 het versterken van de marktsector. 

503. Ter stimulering van investeringen ter verbe- 
tering van het vestigingsklimaat voor bedrijven 
lnoet het voorwaardenscheppend beleid worden 
gehandhaafd. 

504. Ter stimulering van uitbreidings- en ver- 
nieuwingsinvesteringen in de marktsector dient 
de  investeringspremieregeling (IPR) uitdrukke- 
Iijkgecontinueerd te worden. 

505. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
(ROM's) vervullen een nuttige functie bij het 
aantrekken en stimuleren van vooral kleine en 
middelgrote bedrijven. Een grotere zelfstandig- 
heid voor de regionale ontwikkelingsmaatschap- 
pijen als financieringsinstellingen, waarbij het 
systeem van garantiestelling zou kunnen worden 
vervangen door een systeem van budgettering, 
verdient overweging. 

506. Het indirecte regionale beleid ten aanzien 
van de noordelijke provincies (ISP, herinrichting 
veenkolonien en studie naar doortrekking van de 
Flevolijn), Limburg (PNL), Noord-Brabant, 
Twente, de regio Nijmegen en de grote steden 
dient op basis van de regionale respectievelijk lo- 
cale werkloosheidscomponent te worden voortge- 
zct. 

507. Eerder gedane toezeggingen met betrek- 
king tot de spreiding van bestaande rijksdiensten 
warden gestandgedaan. Voor toekonlstige sprei- 
ding komen alleen in aanmerking: nieuwe dien- 
sten, diensten waarvoor een belangrijke nieuw- 
bouw nodig is, en diensten die ingrijpend worden 
gereorganiseerd. Rekening zal worden gehouden 
met de belangen van een goede en efficiente be- 
drijfsvoering. 

508. De voor het terugploegprogramma beschik- 
bare middelen dienen zoveel mogelijk ingezet te 
worden in het kader van het regionale en grote- 
stedenbeleid. Zij moeten vooral worden aange- 
wend voor structuurversterkende projecten. 

beleid terzake dient gericht tezijn op de levens- 
vatbare kleine en middelgrote ondernemingen 
met toekomstperspectief. Centrale doelstellingen 
van dit beleid zijn de technologische vernieuwing, 
verdere arbeidskostenmatiging en verkleining 
van het bruto-netto- traject, gezondmaking van 
de  eigen vermogensverhoudingen en verminde- 
ring van bureaucratie en regelving. 

5 10. Het vernieuwingsbeleid voor de marktsec- 
tor zal ten behoeve van het midden- en kleinbe- 
drijf speciaal worden afgestemd op de daar be- 
staande behoeften en mogelijkheden door: 
- binnen het overheidsaankoopbeleid meer kan- 
sen te bieden aan het innoverende midden- en 
kleinbedrijf; 
- de infrastructuur voor kennis- en technologie- 
overdracht naar het midden-en kleinbedrijf te 
versterken; 
- de informatie en voorlichtina over de  technolo- 
gische vernicuwingen en hu11 kcpassingsmogc- 
liikl~cden voor het midden-en kleinbedriif - in \a- 
nienspel met de branche-organisaties - t i  verbe- 
teren en uit te breiden; 
- de voorzieningen voor de startende ondernemer 
te intensiveren; 
- de WIR-kleinschaligheidsvoorziening te hand- 
haven; 
- de INSTIR-regeling beter toepasbaar te maken 
voor het midden- en kleinbedrijf. 

5 11. De huidige identiteit van het (detail-)haw 
delsonderwijs dient behouden te worden. Het cur- 
sorisch ondernemersonderwijs wordt kwalitatief 
verbeterd en doelmatiger opgezet, de kosten die- 
nen te warden gedekt op basis van het profijtbe- 
ginsel. Met het oog op de snelle technologische 
ontwikkelingen worden de om-, bij- en herscho- 
lingsvoorzieningen voor zowel ondernemers en 
meewerkende partners als werknemers in het 
midden- en kleinbedrijf versterkt. De uitbreiding 
van het leerlingwezen wordt voortgezet. 

5 12. De financiele instrumenten, die het be- 
drijfsleven ter beschikking staan, worden beter 
toegankelijk gemaakt voor de ondernemers in het 
midden-en kleinbedrijf. Dit betreft zowel de zo- 
geheten herstelfinanciering, ontwikkelingskredie- 
ten en subsidies voor technologisch hoogwaardige 
projecten als de voorzieningen voor risicodragend 
kapitaal. 

5 13. Het fiscale winstherrip wordt waar nodia 
: I ~ I I I  dc bij~ondcrc functievin het onderncmcrzin- 
komen in het midden- en klcinbedrijf aangepast. 

De ondernemingsvrijstelling in de vermogensbe- 
lasting wordt aanmerkelijk verbeterd en zo moge- 
lijk volledig gemaakt. Er wordt een onderzoek 
verricht naar de mogelijke invoering van een - op 
vrijwillige basis functionerend - zelfstandigen sta- 
tuut, waardoor bestaande fiscale faciliteiten kun- 
nen worden ingewisseld tegen regelingen ten be- 
hoeve van vermogensvorming. 
In dit kader zal de positie van de medewer.kende 
echtgeno(o)t(e) moeten worden verbeterd. 

5 14. Het overnemen of starten van een bedrijf 
wordt eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijker ge- 
maakt. De middelingsregeling, die beoogt de pro- 
gressie in de inkomstenbelasting te matigen bij 
sterk wisselende inkomens, wordt voor startende 
ondernemers verruimd. De mogelijkheden voor 
het midden- en kleinbedrijf om zich te voorzien 
van risicodragend kapitaal worden vergroot. De 
belastingheffing - waaronder de successieheffing 
- bij bedrijfsopvolging wordt verlicht om de be- 
drijfscontinuiteit en de aanwezige werkgelegen- 
heid te waarborgen. 

5 15. Er wordt een soepel vestigingsbeleid ge- 
voerd en de administratieve verplichtingen voor 
het midden- en kleinbedrijf worden sterk vereen- 
voudigd. Beunhazerij, illegale bedrijfsuitoefe- 
ning en vormen van zwart werken worden tegelij- 
kertijd met kracht bestreden. Met name de 
Drank-en Horecawet wordt in dit kader aange- 
past. De oneigenlijke concurrentie van organisa- 
ties zonder winstoogmerk, waaronder begrepen 
overheidsinstellingen, wordt tegengegaan. Het 
verschijnsel van deprivatisering wordt ontmoe- 
digd door te bepalen dat bij de prijsstelling van 
overheidsdiensten, die in concurrentie staan met 
het particuliere bedrijfsleven, gerekend moet 
worden met een opslag ter grootte van de voor de 
particuliere diensten geldende BTW. 

5 16. Er wordt een vrij prijsbeleid gevoerd, waar- 
bij minimumprijzen en verticale prijsbinding bij 
hoge uitzondering worden toegestaan. 

5 17. De overheid ne mt maatregelen ter bevor- 
dering van de veilighzid van persoon en goed in 
het midden-en kleinbedrijf. Deze worden met 
name gericht op het tegengaan van winkeldief- 
stal. 

5 18. De specifieke exportmogelijkheden van het 
midden- en kleinbedrijf dienen - vooral via gene- 
rieke fiscale instrumenten - beter te worden be- 
nut, met name gaat daarvoor de aandacht uit naar 
uitbreiding van belastingvrije reservering in een 
voorziening ten behoeve van assurantie eigen ris- 
co. De gebundelde exportbevordering van kleine 
en nliddelgrote bedrijven krijgt meer aandacht. 
Gezien de ervaring met kleinschalige projecten 
wordt aan het Nederlandse midden- en kleinbe- 
drijf in het kader van de ontwikkelingssamenwer- 

king een actievere rol toebedeeld. 

5 19. Nederland maakt zich sterk voor de  aanwij- 
zing van een EG-commissaris, die specifiek belast 
wordt met het integratiebeleid ten behoeve van 
het midden- en kleinbedrijf in de EG. 

520. De overheid schept de  randvoorwaarden om 
d e  doelstellingen van meer groei en werkgelegen- 
heid in het midden-en kleinbedrijf waar te ma- 
ken. Binnen die randvoorwaarden wordt er naar 
gestreefd de eigen beleidsruimte voor de privaat- 
rechtelijke organisaties in het midden- en kleinbe- 
drijf bij het arbeidsmarkt-, arbeidsvoorzieningen- 
en arbeidsomstandighedenbeleid te vergroten. 
Daartoe zet de overheid zich in voor een goede 
communicatie over en weer met de betrokken or- 
ganisaties. 

LAND- EN TUINBOUW, VISSERIJ 

521. De land- en tuinbouw staat in dc komende 
jaren zowel wat de technologische ontwikkeling 
als de ontwikkeling der markten betreft voor be- 
langrijke veranderingen. De belangrijkste ele- 
Inenten binnen deze veranderingen zijn: 
- nieuwe technieken leiden tot verdere produkti- 
viteitsstijging en toename van het totaleop- 
brengstvolume; - voor de belangrijke rodukten zal 
de  groei van de koop- krachtige vraag beperkt 
zijn; - grote afhankelijkheid van export bij toene- 
~nende  buitenlandse concurrentie; - milieu-aspec- 
ten stellen grenzen aan de bedrijfsvoering; 
- er is sprake van een toenemende druk om werk- 
zaam te zijn in de  agrarische sector; - het belang 
van de aan de landbouwproduktie gekoppelde 
werkgelegenheid in de  toenemende, verwerkende 
en dienstverlenende sectoren neemt relatief toe. 

522. Bij de beoordeling van bovengenoemde uit- 
gangssituatie dient de overheid een voorwaarden- 
scheppend beleid te ontwikkelen, waarbinnen de  
zelfstandige, goedlopende bedrijven zich naar 
eigen keuze en in aansluiting op de  technologi- 
sche en economische ontwikkeling kunnen ont- 
plooien. Introductie van een vestigingsregeling 
voor land- en tuinbouwbedrijven wordt in princi- 
pe afgewezen. 

523. O p  Europees niveau dient Nederland zich, 
mede ten dienste van het eigen nationale belang, 
krachtig in te zetten voor aanpassing van het ge- 
~neenschappelijk landbouwbeleid aan economi- 
sche realiteiten. Het bestaan van een gemeen- 
schappelijke markt zonder grensbelemmeringen 
is voor de Nederlandse land- en tuinbouw van het 
grootste belang. 

524. In verband met de  toenemende discrepantie 
tussen produktie en afzetmogelijkheden voor pro- 
dukten zoals granen, melken suiker, is het voor 
d e  agrarische sector van belang dat het onderzoek 



WERK EN BEDRIJF IN REGIO EN SECTOR 

REGIONAAL BELEID MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF I 
501. Vanwege de hardnekkig hoge regionale 509. Het midden- en kleinbedrijf heeft een be- 
werkloosheid blijft een actief regionaal sociaal- langrijke functie voor de welvaart en werkgele- 
economisch beleid geboden. Dit beleid dient de renheid van ons land. Het vertenenwoordiat 60% 
regionale economische structuur te versterken en ;an de werkgelegenheid in de mirktsectoFen 
de  regionale werkgelegenheid te vergroten. 

I 

90% van de particuliere bedriiven. Het overheids- 

502. Bij de besteding van de middelen dient de 
nadruk gelegd te worden op het uitbouwen en ge- 
bruikmaken van de sterke punten van de onder 
het regionaal sociaal-economisch beleid vallende 
regio's en grote steden. Daarbij gaat het primair 
on1 het versterken van de marktsector. 

503. Ter stimulering van investeringen ter verbe- 
tering van het vestigingsklimaat voor bedrijven 
lnoet het voorwaardenscheppend beleid worden 
gehandhaafd. 

504. Ter stimulering van uitbreidings- en ver- 
nieuwingsinvesteringen in de marktsector dient 
de  investeringspremieregeling (IPR) uitdrukke- 
Iijkgecontinueerd te worden. 

505. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
(ROM's) vervullen een nuttige functie bij het 
aantrekken en stimuleren van vooral kleine en 
middelgrote bedrijven. Een grotere zelfstandig- 
heid voor de regionale ontwikkelingsmaatschap- 
pijen als financieringsinstellingen, waarbij het 
systeem van garantiestelling zou kunnen worden 
vervangen door een systeem van budgettering, 
verdient overweging. 

506. Het indirecte regionale beleid ten aanzien 
van de noordelijke provincies (ISP, herinrichting 
veenkolonien en studie naar doortrekking van de 
Flevolijn), Limburg (PNL), Noord-Brabant, 
Twente, de regio Nijmegen en de grote steden 
dient op basis van de regionale respectievelijk lo- 
cale werkloosheidscomponent te worden voortge- 
zct. 

507. Eerder gedane toezeggingen met betrek- 
king tot de spreiding van bestaande rijksdiensten 
warden gestandgedaan. Voor toekonlstige sprei- 
ding komen alleen in aanmerking: nieuwe dien- 
sten, diensten waarvoor een belangrijke nieuw- 
bouw nodig is, en diensten die ingrijpend worden 
gereorganiseerd. Rekening zal worden gehouden 
met de belangen van een goede en efficiente be- 
drijfsvoering. 

508. De voor het terugploegprogramma beschik- 
bare middelen dienen zoveel mogelijk ingezet te 
worden in het kader van het regionale en grote- 
stedenbeleid. Zij moeten vooral worden aange- 
wend voor structuurversterkende projecten. 

beleid terzake dient gericht tezijn op de levens- 
vatbare kleine en middelgrote ondernemingen 
met toekomstperspectief. Centrale doelstellingen 
van dit beleid zijn de technologische vernieuwing, 
verdere arbeidskostenmatiging en verkleining 
van het bruto-netto- traject, gezondmaking van 
de  eigen vermogensverhoudingen en verminde- 
ring van bureaucratie en regelving. 

5 10. Het vernieuwingsbeleid voor de marktsec- 
tor zal ten behoeve van het midden- en kleinbe- 
drijf speciaal worden afgestemd op de daar be- 
staande behoeften en mogelijkheden door: 
- binnen het overheidsaankoopbeleid meer kan- 
sen te bieden aan het innoverende midden- en 
kleinbedrijf; 
- de infrastructuur voor kennis- en technologie- 
overdracht naar het midden-en kleinbedrijf te 
versterken; 
- de informatie en voorlichtina over de  technolo- 
gische vernicuwingen en hu11 kcpassingsmogc- 
liikl~cden voor het midden-en kleinbedriif - in \a- 
nienspel met de branche-organisaties - t i  verbe- 
teren en uit te breiden; 
- de voorzieningen voor de startende ondernemer 
te intensiveren; 
- de WIR-kleinschaligheidsvoorziening te hand- 
haven; 
- de INSTIR-regeling beter toepasbaar te maken 
voor het midden- en kleinbedrijf. 

5 11. De huidige identiteit van het (detail-)haw 
delsonderwijs dient behouden te worden. Het cur- 
sorisch ondernemersonderwijs wordt kwalitatief 
verbeterd en doelmatiger opgezet, de kosten die- 
nen te warden gedekt op basis van het profijtbe- 
ginsel. Met het oog op de snelle technologische 
ontwikkelingen worden de om-, bij- en herscho- 
lingsvoorzieningen voor zowel ondernemers en 
meewerkende partners als werknemers in het 
midden- en kleinbedrijf versterkt. De uitbreiding 
van het leerlingwezen wordt voortgezet. 

5 12. De financiele instrumenten, die het be- 
drijfsleven ter beschikking staan, worden beter 
toegankelijk gemaakt voor de ondernemers in het 
midden-en kleinbedrijf. Dit betreft zowel de zo- 
geheten herstelfinanciering, ontwikkelingskredie- 
ten en subsidies voor technologisch hoogwaardige 
projecten als de voorzieningen voor risicodragend 
kapitaal. 

5 13. Het fiscale winstherrip wordt waar nodia 
: I ~ I I I  dc bij~ondcrc functievin het onderncmcrzin- 
komen in het midden- en klcinbedrijf aangepast. 

De ondernemingsvrijstelling in de vermogensbe- 
lasting wordt aanmerkelijk verbeterd en zo moge- 
lijk volledig gemaakt. Er wordt een onderzoek 
verricht naar de mogelijke invoering van een - op 
vrijwillige basis functionerend - zelfstandigen sta- 
tuut, waardoor bestaande fiscale faciliteiten kun- 
nen worden ingewisseld tegen regelingen ten be- 
hoeve van vermogensvorming. 
In dit kader zal de positie van de medewer.kende 
echtgeno(o)t(e) moeten worden verbeterd. 

5 14. Het overnemen of starten van een bedrijf 
wordt eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijker ge- 
maakt. De middelingsregeling, die beoogt de pro- 
gressie in de inkomstenbelasting te matigen bij 
sterk wisselende inkomens, wordt voor startende 
ondernemers verruimd. De mogelijkheden voor 
het midden- en kleinbedrijf om zich te voorzien 
van risicodragend kapitaal worden vergroot. De 
belastingheffing - waaronder de successieheffing 
- bij bedrijfsopvolging wordt verlicht om de be- 
drijfscontinuiteit en de aanwezige werkgelegen- 
heid te waarborgen. 

5 15. Er wordt een soepel vestigingsbeleid ge- 
voerd en de administratieve verplichtingen voor 
het midden- en kleinbedrijf worden sterk vereen- 
voudigd. Beunhazerij, illegale bedrijfsuitoefe- 
ning en vormen van zwart werken worden tegelij- 
kertijd met kracht bestreden. Met name de 
Drank-en Horecawet wordt in dit kader aange- 
past. De oneigenlijke concurrentie van organisa- 
ties zonder winstoogmerk, waaronder begrepen 
overheidsinstellingen, wordt tegengegaan. Het 
verschijnsel van deprivatisering wordt ontmoe- 
digd door te bepalen dat bij de prijsstelling van 
overheidsdiensten, die in concurrentie staan met 
het particuliere bedrijfsleven, gerekend moet 
worden met een opslag ter grootte van de voor de 
particuliere diensten geldende BTW. 

5 16. Er wordt een vrij prijsbeleid gevoerd, waar- 
bij minimumprijzen en verticale prijsbinding bij 
hoge uitzondering worden toegestaan. 

5 17. De overheid ne mt maatregelen ter bevor- 
dering van de veilighzid van persoon en goed in 
het midden-en kleinbedrijf. Deze worden met 
name gericht op het tegengaan van winkeldief- 
stal. 

5 18. De specifieke exportmogelijkheden van het 
midden- en kleinbedrijf dienen - vooral via gene- 
rieke fiscale instrumenten - beter te worden be- 
nut, met name gaat daarvoor de aandacht uit naar 
uitbreiding van belastingvrije reservering in een 
voorziening ten behoeve van assurantie eigen ris- 
co. De gebundelde exportbevordering van kleine 
en nliddelgrote bedrijven krijgt meer aandacht. 
Gezien de ervaring met kleinschalige projecten 
wordt aan het Nederlandse midden- en kleinbe- 
drijf in het kader van de ontwikkelingssamenwer- 

king een actievere rol toebedeeld. 

5 19. Nederland maakt zich sterk voor de  aanwij- 
zing van een EG-commissaris, die specifiek belast 
wordt met het integratiebeleid ten behoeve van 
het midden- en kleinbedrijf in de EG. 

520. De overheid schept de  randvoorwaarden om 
d e  doelstellingen van meer groei en werkgelegen- 
heid in het midden-en kleinbedrijf waar te ma- 
ken. Binnen die randvoorwaarden wordt er naar 
gestreefd de eigen beleidsruimte voor de privaat- 
rechtelijke organisaties in het midden- en kleinbe- 
drijf bij het arbeidsmarkt-, arbeidsvoorzieningen- 
en arbeidsomstandighedenbeleid te vergroten. 
Daartoe zet de overheid zich in voor een goede 
communicatie over en weer met de betrokken or- 
ganisaties. 

LAND- EN TUINBOUW, VISSERIJ 

521. De land- en tuinbouw staat in dc komende 
jaren zowel wat de technologische ontwikkeling 
als de ontwikkeling der markten betreft voor be- 
langrijke veranderingen. De belangrijkste ele- 
Inenten binnen deze veranderingen zijn: 
- nieuwe technieken leiden tot verdere produkti- 
viteitsstijging en toename van het totaleop- 
brengstvolume; - voor de belangrijke rodukten zal 
de  groei van de koop- krachtige vraag beperkt 
zijn; - grote afhankelijkheid van export bij toene- 
~nende  buitenlandse concurrentie; - milieu-aspec- 
ten stellen grenzen aan de bedrijfsvoering; 
- er is sprake van een toenemende druk om werk- 
zaam te zijn in de  agrarische sector; - het belang 
van de aan de landbouwproduktie gekoppelde 
werkgelegenheid in de  toenemende, verwerkende 
en dienstverlenende sectoren neemt relatief toe. 

522. Bij de beoordeling van bovengenoemde uit- 
gangssituatie dient de overheid een voorwaarden- 
scheppend beleid te ontwikkelen, waarbinnen de  
zelfstandige, goedlopende bedrijven zich naar 
eigen keuze en in aansluiting op de  technologi- 
sche en economische ontwikkeling kunnen ont- 
plooien. Introductie van een vestigingsregeling 
voor land- en tuinbouwbedrijven wordt in princi- 
pe afgewezen. 

523. O p  Europees niveau dient Nederland zich, 
mede ten dienste van het eigen nationale belang, 
krachtig in te zetten voor aanpassing van het ge- 
~neenschappelijk landbouwbeleid aan economi- 
sche realiteiten. Het bestaan van een gemeen- 
schappelijke markt zonder grensbelemmeringen 
is voor de Nederlandse land- en tuinbouw van het 
grootste belang. 

524. In verband met de  toenemende discrepantie 
tussen produktie en afzetmogelijkheden voor pro- 
dukten zoals granen, melken suiker, is het voor 
d e  agrarische sector van belang dat het onderzoek 



naar de teelt van commercieel aantrekkelijke 
nieuwe gewassen wordt geintensiveerd. De ont- 
wikkeling van de produktie van plantaardig eiwit 
kolilt daarbij het eerst in aanmerking. Ook de sti- 
mulering van de aanwending van meer cu1tuu.r- 
grond voor de commerciele houtproduktie ver- 
dient aanbeveling. Bij het functie die het hos 
heeft voor natuur, reactie en het landschap moet 
d e  houtafzet de bosbouw minder afhankelijk ma- 
ken van overheidssteun. 

525. Een systeem waarbij de produktie over de  
bestaande bedrijven wordt verdeeld via een quo- 
tastelsel wordt afgewezen. Bij structurele oneven- 
wichtigheid tussen de vraag- en aanbodverhou- 
dingen kan niet aan diep ingrijpende maatregelen 
ontkomen worden. Een quotastelsel is onder voor- 
waarde van praktische uitvoerbaarheid als tijde- 
lijke maatregel te accepteren indien in de uitwis- 
selbaarheid van de quota wordt voorzien. Produk- 
tiestructuur-bevriezende effecten kunnen op deze 
wijze nog enigszins worden beperkt. De huidige 
quotaregeling in de zuivelsector dient dan ook zo 
snel mogelijk in deze richting te worden gewij- 
zigd. 

526. Verschuivingen naar andere produkties die- 
nen vooral te worden bevorderd door een meer sa- 
menhangend EG-markt- en prijsbeleid; een en an- 
der in relatie tot de prijsvorming op de wereld- 
markt. Aan de medeverantwoordelijkheid van de 
betrokken sector zal niet te ontkomen zijn. Het 
systeem van exportrestituties blijft voorhands van 
groot helang voor onze nationale concurrentiepos- 
titie en voor de werkgelegenheiddop het platte- 
land. Bij de besluitvorming dient nlede in be- 
schouwing te worden genomen dat de  Europese 
consument een zeer gevarieerd voedselpakket 
wordt aangeboden tegen redelijke prijzen. 

527. In zijn algemeenheid dient bevorderd te 
worden dat de Europese landbouw door een sa- 
menhangend structuurbeleid in staat wordt ge- 
steld onder zo gunstig mogelijke produktieom- 
standigheden te produceren (specialisatiebegin- 
sel). In het kader van de problematiek van de 
niet-levensvatbare bedrijven dient een nieuw aan- 
vullend gemeenschappelijk sociaal beleid ge- 
voerd te worden. In het algemeen dient een duide- 
lijker scheiding te worden aangebracht tussen het 
EG-landbouwbeleid en sociale beleidsmaatrege- 
len. 

528. Grote prioriteit binnen het nationaal land- 
bouwbeleid dicnt in de komende periode gegeven 
te worden aan een verdere verbetering van de pro- 
duktiestructuren. Met name met het oog op de 
concurrentiepositie dient de produktie plaats te 
vinden op bedrijfseconomisch goed-geleide be- 
drijven. 

529. De factor ondernemerschap dient, onder de 

cerste verantwoordelijkheid van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij, via het instrumentari- 
unl van onderwijs, voorlichting en onderzoek, 
voortdurend gestimuleerd te worden. Extra aan- 
dacht dient besteed te worden aan de financie- 
ringsaspecten van de land- en tuinbouwbedrijven, 
met name in het kader van de bedrijfsopvolging. 
Een betere aansluiting van de fiscale wetgeving 
bij de functies van inkomen en vermogen van zelf- 
standigen is daarbij noodzakelijk. 

530. Bij de ontwikkeling van oplossingen rondom 
de problemen van, de relatie tot natuur, land- 
schap en milieu, evenals het welzijn der dieren, 
dient in de noodzakelijke regelgeving voldoende 
ruimte ingebouwd te worden voor het ontplooien 
van particulier initiatief. Continui'teit van de  pro- 
duktiemogelijkheden en het beperken en zo mo- 
gelijk voorkomen van onherstelbare schade aan 
d e  bodem dienen als leidraad te eelden voor een 
c!'enwiclitige ;ifwcging tussen dcbelangcn van de 
\~crichillcndc betrokkcnen. De regelgeving dient, 
in he[ biizondcr ten x~nzien van het wcl7iin der 
dieren, h de pas te lopen met die van onze EG- 
partners. 

53 1 .  Het vraagstuk van de mestoverschotten 
wordt krachtig aangepakt. Uiteindelijk doel is het 
voorkomen van milieuproblemen, zoals de veront- 
reiniging van bodem en drinkwater. Daartoe 
wordt het onderzoek bevorderd naar andere - in 
overeenstemming met de eisen van natuur en mi- 
lieu zijnde - methoden van mestverwerking. In 
overleg tussen overheid en bedrijfsleven wordt 
gekomen tot normen die zowel voor land- en tuin- 
bouw als voor natuur en milieu hanteerbaar zijn. 
Mestbanken zullen van voldoende faciliteiten 
worden voorzien om dierlijke mest optimaal over 
Nederland te spreiden. 

532. De in gang gezette deregulering dient met 
name in de land- en tuinbouw in sterke mate 
voortgezet te worden. Invoering van de Wet Agra- 
risch Grondverkeer of van een vestininnswetne- 
ving wordt d;~;irotn afgcwezen. ~cncen l r aa lge -  
lcid bedrijfsontwikkclingsbclcid dient vernleden 
te worden. Bovendien v&reist de versterking van 
d e  concurrentiepositie van de agrarische handel 
en industrie, naast deregulering, beperking van 
de  keuringskosten ten laste van het bedrijfsleven. 

533. Bij het nemen van maatregelen gericht op 
vangstbeperking spelen naast de biologische over- 
wegingen ook de  belangen van producenten en 
consumenten een rol. 

534. Bij beschermende maatregelen zal aan de  
visserij voor menselijke consumptie voorrang 
wo~den  gegeven boven die voor de vismeelindu- 

'strle. 
De zogenaamde bijvangstregeling dient strikter 
te worden geformuleerd en gecontroleerd. 

I 535. Vangstbeperkende maatregelen en een veil- 
I plicht zijn alleen aanvaardbaar in EG-verband 

met de garantie dat in alle lidstaten dezelfde toe- 
passing, controle en sancties zullen gelden. O p  
grond van ervaringscijfers dient een jaarlijkse 
correctie op de quotering plaats te vinden. 

536. Het visserijbeleid mag specifieke nationale 
visserijproblemen, zoals de garnalenvisserij, niet 
veronachtzamen. Tevens dient de bereikbaarheid 
van de visserijhavens de volle aandacht te krijgen. 

537. De rechtszekerheid van de visser in de kust- 
en binnenwateren dient te worden vergroot. De 
belangen van de beroepsbinnenvisserij enerzijds 
en de sportvissers anderzijds verdienen voortdu- 
rende en zorgvuldige zorg. 

538. De groeiende bewustwording van de mens 
voor de rechten van ander leven vergt rechts- 
vooorzieningen ter bescherming en bevordering 
van het welzijn van dieren. De toename van de 
aantallen van vee en huisdieren vereist ook dat 
houders of bezitters hun verantwoordelijkheid 
nakomen. Evenzo dienen onze fauna en flora te 
worden beschermd, niet alleen door een krach- 
tiger bestrijding van het stropen, doch evenzeer 
door het tegengaan van vernieling. Het beleid zal 
mede gericht zijn op het bevorderen van interna- 
tionale acties in dezelfde zin. Een totaal verbod 
op de commerciele walvis- en zeehondenvangst 
maakt daar deel van uit. 

VERKEER EN VERVOER 

539. De keuzevrijheid bij wonen, werken en re- 
creeren brengt met zich mee, dat burgers vrij die- 
nen te zijn in de keuze van vervoermiddel. Het 
openbaar vervoer moet tegen een redelijke eigen 
bijdrage een aantrekkelijk alternatief zijn voor de 
auto. Taxivervoer kan daarbij een goede aanvul- 
ling zijn. 

540. Het openbaar vervoer, het particulier ver- 
voer en het parkeren in de steden zijn onderdeel 
van §e§en samenhangend beleid. Het gebruik van 
het openbaar vervoer moet worden bevorderd 
door verbetering van de kwaliteit van de diensten. 
Een vlotte afwikkeling van het wegverkeer dient 
te  worden nagestreefd: het toepassenvan groene 
golven en nieuwe regelsystemen kan hieraan bij- 
dragen. Ook het beheer van het streekvervoer 
dient zoveel mogelijk te worden gedecentrali- 
seerd. Exploitatie van de NS-nevenlijnen en het 
streekvervoer wordt bedrijfsmatig geintegreerd. 

541. Onderhoud en bouw van goede en veilige 
wegen blijft van belang voor de verkeersveilig- 
heid, versterking van economische structuur en 
de  verbetering van de woonomgeving, alsmede 
voor de  ontsluiting van achter achtergebleven 
streken. De aandacht moef vooral gericht zijn op 

opheffing van knelpunten en op de verbetering 
van bestaande verbindingen. De aanleg van nieu- 
we wegvakken blijft beperkt. Gezien het'belang 
voor de individuele bewegingsvrijheid en de af- 
wikkeling van het goederenvervoer moet de  over- 
heid de financiering van de infrastructuur waar- 
borgen. 

542. Het aanbrengen van verkeersbeheersings- 
systemen kan het nanleggen van nieuwe wegen 
overbodig maken en komt de verkeersveiligheid 
op de wegen ten goede. Dit moet krachtig bevor- 
derd worden. 

543. Binnen het personenvervoer dient een reele 
keuze mogelijk te zijn tussen auto, taxi, openbaar 
vervoer en fiets. Met name in de  stedelijke gebie- 
den moet gezorgd worden voor kwalitatief goed 
openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen, 
maar ook voor goede parkeervoorzieningen voor 
bezoekers en beroepsmatig vervoer voor het be- 
reiken van winkels en kantoren. 
In de landelijke gebieden is voor de auto een be- 
langrijke rol weggelegd. In verblijfsgebieden 
dient de doorstroming ondergeschikt te zijn aan 
de  leefbaarheid. 

544. Vergunningen dienen afgegeven te worden 
aan ieder die aan vakbekwaamheidseisen voldoet. 
Ook voor materiaal moet veiligheid het uitgangs- 
punt zijn. Voor het overige moet vrijheid van toe- 
lating tot de markt alsmede vrijheid van dienst- 
verlening nationaal en internationaal het uit- 
gangspunt zijn. 

545. De verdere ontwikkeling van een goed uit- 
gerust transportsysteem ten behoeve van het be- 
roepsgoederenvervoer moet hoge voorrang heb- 
ben. De vrije keuze van vervoers- en verladings- 
mogelijkheid dient onverkort te worden gehand- 
haa fd. 

546. Voor concurende dienstverlening is een 
eigen zee- en binnenvaartvloot zonder overcapi- 
teit nodig. Saneringsprogramma's dienen met 
kracht en voortvarendheid uitgevoerd te worden. 
In internationaal verband dient protectionisme te 
worden bestreden. 

547. Liberalisatie van nationaal en internatio- 
naal luchtvaartbeleid wordt met kracht nage- 
streefd. De mogelijkheden van die regionale 
vliegvelden die een belangrijke functie in de  ver- 
voersinfrastructuur hebben, zullen verder worden 
verbeterd. 

548. Conform de uitspraak van het Europees Ge- 
rechtshof dient nu spoedig een Europees ver- 
voersbeleid van de  grond te komen; de opheffing 
van de contingentering bij het goederenvervoer 
over de weg moet worden nagestreefd. 



naar de teelt van commercieel aantrekkelijke 
nieuwe gewassen wordt geintensiveerd. De ont- 
wikkeling van de produktie van plantaardig eiwit 
kolilt daarbij het eerst in aanmerking. Ook de sti- 
mulering van de aanwending van meer cu1tuu.r- 
grond voor de commerciele houtproduktie ver- 
dient aanbeveling. Bij het functie die het hos 
heeft voor natuur, reactie en het landschap moet 
d e  houtafzet de bosbouw minder afhankelijk ma- 
ken van overheidssteun. 

525. Een systeem waarbij de produktie over de  
bestaande bedrijven wordt verdeeld via een quo- 
tastelsel wordt afgewezen. Bij structurele oneven- 
wichtigheid tussen de vraag- en aanbodverhou- 
dingen kan niet aan diep ingrijpende maatregelen 
ontkomen worden. Een quotastelsel is onder voor- 
waarde van praktische uitvoerbaarheid als tijde- 
lijke maatregel te accepteren indien in de uitwis- 
selbaarheid van de quota wordt voorzien. Produk- 
tiestructuur-bevriezende effecten kunnen op deze 
wijze nog enigszins worden beperkt. De huidige 
quotaregeling in de zuivelsector dient dan ook zo 
snel mogelijk in deze richting te worden gewij- 
zigd. 

526. Verschuivingen naar andere produkties die- 
nen vooral te worden bevorderd door een meer sa- 
menhangend EG-markt- en prijsbeleid; een en an- 
der in relatie tot de prijsvorming op de wereld- 
markt. Aan de medeverantwoordelijkheid van de 
betrokken sector zal niet te ontkomen zijn. Het 
systeem van exportrestituties blijft voorhands van 
groot helang voor onze nationale concurrentiepos- 
titie en voor de werkgelegenheiddop het platte- 
land. Bij de besluitvorming dient nlede in be- 
schouwing te worden genomen dat de  Europese 
consument een zeer gevarieerd voedselpakket 
wordt aangeboden tegen redelijke prijzen. 

527. In zijn algemeenheid dient bevorderd te 
worden dat de Europese landbouw door een sa- 
menhangend structuurbeleid in staat wordt ge- 
steld onder zo gunstig mogelijke produktieom- 
standigheden te produceren (specialisatiebegin- 
sel). In het kader van de problematiek van de 
niet-levensvatbare bedrijven dient een nieuw aan- 
vullend gemeenschappelijk sociaal beleid ge- 
voerd te worden. In het algemeen dient een duide- 
lijker scheiding te worden aangebracht tussen het 
EG-landbouwbeleid en sociale beleidsmaatrege- 
len. 

528. Grote prioriteit binnen het nationaal land- 
bouwbeleid dicnt in de komende periode gegeven 
te worden aan een verdere verbetering van de pro- 
duktiestructuren. Met name met het oog op de 
concurrentiepositie dient de produktie plaats te 
vinden op bedrijfseconomisch goed-geleide be- 
drijven. 

529. De factor ondernemerschap dient, onder de 

cerste verantwoordelijkheid van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij, via het instrumentari- 
unl van onderwijs, voorlichting en onderzoek, 
voortdurend gestimuleerd te worden. Extra aan- 
dacht dient besteed te worden aan de financie- 
ringsaspecten van de land- en tuinbouwbedrijven, 
met name in het kader van de bedrijfsopvolging. 
Een betere aansluiting van de fiscale wetgeving 
bij de functies van inkomen en vermogen van zelf- 
standigen is daarbij noodzakelijk. 

530. Bij de ontwikkeling van oplossingen rondom 
de problemen van, de relatie tot natuur, land- 
schap en milieu, evenals het welzijn der dieren, 
dient in de noodzakelijke regelgeving voldoende 
ruimte ingebouwd te worden voor het ontplooien 
van particulier initiatief. Continui'teit van de  pro- 
duktiemogelijkheden en het beperken en zo mo- 
gelijk voorkomen van onherstelbare schade aan 
d e  bodem dienen als leidraad te eelden voor een 
c!'enwiclitige ;ifwcging tussen dcbelangcn van de 
\~crichillcndc betrokkcnen. De regelgeving dient, 
in he[ biizondcr ten x~nzien van het wcl7iin der 
dieren, h de pas te lopen met die van onze EG- 
partners. 

53 1 .  Het vraagstuk van de mestoverschotten 
wordt krachtig aangepakt. Uiteindelijk doel is het 
voorkomen van milieuproblemen, zoals de veront- 
reiniging van bodem en drinkwater. Daartoe 
wordt het onderzoek bevorderd naar andere - in 
overeenstemming met de eisen van natuur en mi- 
lieu zijnde - methoden van mestverwerking. In 
overleg tussen overheid en bedrijfsleven wordt 
gekomen tot normen die zowel voor land- en tuin- 
bouw als voor natuur en milieu hanteerbaar zijn. 
Mestbanken zullen van voldoende faciliteiten 
worden voorzien om dierlijke mest optimaal over 
Nederland te spreiden. 

532. De in gang gezette deregulering dient met 
name in de land- en tuinbouw in sterke mate 
voortgezet te worden. Invoering van de Wet Agra- 
risch Grondverkeer of van een vestininnswetne- 
ving wordt d;~;irotn afgcwezen. ~cncen l r aa lge -  
lcid bedrijfsontwikkclingsbclcid dient vernleden 
te worden. Bovendien v&reist de versterking van 
d e  concurrentiepositie van de agrarische handel 
en industrie, naast deregulering, beperking van 
de  keuringskosten ten laste van het bedrijfsleven. 

533. Bij het nemen van maatregelen gericht op 
vangstbeperking spelen naast de biologische over- 
wegingen ook de  belangen van producenten en 
consumenten een rol. 

534. Bij beschermende maatregelen zal aan de  
visserij voor menselijke consumptie voorrang 
wo~den  gegeven boven die voor de vismeelindu- 

'strle. 
De zogenaamde bijvangstregeling dient strikter 
te worden geformuleerd en gecontroleerd. 

I 535. Vangstbeperkende maatregelen en een veil- 
I plicht zijn alleen aanvaardbaar in EG-verband 

met de garantie dat in alle lidstaten dezelfde toe- 
passing, controle en sancties zullen gelden. O p  
grond van ervaringscijfers dient een jaarlijkse 
correctie op de quotering plaats te vinden. 

536. Het visserijbeleid mag specifieke nationale 
visserijproblemen, zoals de garnalenvisserij, niet 
veronachtzamen. Tevens dient de bereikbaarheid 
van de visserijhavens de volle aandacht te krijgen. 

537. De rechtszekerheid van de visser in de kust- 
en binnenwateren dient te worden vergroot. De 
belangen van de beroepsbinnenvisserij enerzijds 
en de sportvissers anderzijds verdienen voortdu- 
rende en zorgvuldige zorg. 

538. De groeiende bewustwording van de mens 
voor de rechten van ander leven vergt rechts- 
vooorzieningen ter bescherming en bevordering 
van het welzijn van dieren. De toename van de 
aantallen van vee en huisdieren vereist ook dat 
houders of bezitters hun verantwoordelijkheid 
nakomen. Evenzo dienen onze fauna en flora te 
worden beschermd, niet alleen door een krach- 
tiger bestrijding van het stropen, doch evenzeer 
door het tegengaan van vernieling. Het beleid zal 
mede gericht zijn op het bevorderen van interna- 
tionale acties in dezelfde zin. Een totaal verbod 
op de commerciele walvis- en zeehondenvangst 
maakt daar deel van uit. 

VERKEER EN VERVOER 

539. De keuzevrijheid bij wonen, werken en re- 
creeren brengt met zich mee, dat burgers vrij die- 
nen te zijn in de keuze van vervoermiddel. Het 
openbaar vervoer moet tegen een redelijke eigen 
bijdrage een aantrekkelijk alternatief zijn voor de 
auto. Taxivervoer kan daarbij een goede aanvul- 
ling zijn. 

540. Het openbaar vervoer, het particulier ver- 
voer en het parkeren in de steden zijn onderdeel 
van §e§en samenhangend beleid. Het gebruik van 
het openbaar vervoer moet worden bevorderd 
door verbetering van de kwaliteit van de diensten. 
Een vlotte afwikkeling van het wegverkeer dient 
te  worden nagestreefd: het toepassenvan groene 
golven en nieuwe regelsystemen kan hieraan bij- 
dragen. Ook het beheer van het streekvervoer 
dient zoveel mogelijk te worden gedecentrali- 
seerd. Exploitatie van de NS-nevenlijnen en het 
streekvervoer wordt bedrijfsmatig geintegreerd. 

541. Onderhoud en bouw van goede en veilige 
wegen blijft van belang voor de verkeersveilig- 
heid, versterking van economische structuur en 
de  verbetering van de woonomgeving, alsmede 
voor de  ontsluiting van achter achtergebleven 
streken. De aandacht moef vooral gericht zijn op 

opheffing van knelpunten en op de verbetering 
van bestaande verbindingen. De aanleg van nieu- 
we wegvakken blijft beperkt. Gezien het'belang 
voor de individuele bewegingsvrijheid en de af- 
wikkeling van het goederenvervoer moet de  over- 
heid de financiering van de infrastructuur waar- 
borgen. 

542. Het aanbrengen van verkeersbeheersings- 
systemen kan het nanleggen van nieuwe wegen 
overbodig maken en komt de verkeersveiligheid 
op de wegen ten goede. Dit moet krachtig bevor- 
derd worden. 

543. Binnen het personenvervoer dient een reele 
keuze mogelijk te zijn tussen auto, taxi, openbaar 
vervoer en fiets. Met name in de  stedelijke gebie- 
den moet gezorgd worden voor kwalitatief goed 
openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen, 
maar ook voor goede parkeervoorzieningen voor 
bezoekers en beroepsmatig vervoer voor het be- 
reiken van winkels en kantoren. 
In de landelijke gebieden is voor de auto een be- 
langrijke rol weggelegd. In verblijfsgebieden 
dient de doorstroming ondergeschikt te zijn aan 
de  leefbaarheid. 

544. Vergunningen dienen afgegeven te worden 
aan ieder die aan vakbekwaamheidseisen voldoet. 
Ook voor materiaal moet veiligheid het uitgangs- 
punt zijn. Voor het overige moet vrijheid van toe- 
lating tot de markt alsmede vrijheid van dienst- 
verlening nationaal en internationaal het uit- 
gangspunt zijn. 

545. De verdere ontwikkeling van een goed uit- 
gerust transportsysteem ten behoeve van het be- 
roepsgoederenvervoer moet hoge voorrang heb- 
ben. De vrije keuze van vervoers- en verladings- 
mogelijkheid dient onverkort te worden gehand- 
haa fd. 

546. Voor concurende dienstverlening is een 
eigen zee- en binnenvaartvloot zonder overcapi- 
teit nodig. Saneringsprogramma's dienen met 
kracht en voortvarendheid uitgevoerd te worden. 
In internationaal verband dient protectionisme te 
worden bestreden. 

547. Liberalisatie van nationaal en internatio- 
naal luchtvaartbeleid wordt met kracht nage- 
streefd. De mogelijkheden van die regionale 
vliegvelden die een belangrijke functie in de  ver- 
voersinfrastructuur hebben, zullen verder worden 
verbeterd. 

548. Conform de uitspraak van het Europees Ge- 
rechtshof dient nu spoedig een Europees ver- 
voersbeleid van de  grond te komen; de opheffing 
van de contingentering bij het goederenvervoer 
over de weg moet worden nagestreefd. 







6. ONZE OMGEVING 

601. Nederland is een dichtbevolkt land in een 
dichthevolkt deel van Europa. Het heeft op de- 
zelfde plaats waar waterwegen en havengebonden 
industrieen elkaar vinden zeer vruchtbare grond. 
Onmisbaar is dus een beleid dat deze belangen 
niet alleen met elkaar verenigt, maar daarbij ook 
een integratie tot stand brengt met de behoefte 
aan recreatie, met de eisen van leefbaarheid, van 
milieu en natuur, in plaats van het strikt scheiden 
daarvan; een beleid dat niet alles wenst te regelen, 
maar ook zijn beperkingen kent. 

602. Een liberaal ruimtelijk beleid is een terug- 
houdend beleid, dat ook voor de toekomst nog zo- 
veel mogelijk keuzemogelijkheden laat bestaan, 
en binnen gekozen bestemmingen ook op korte 
termijn keuzemogelijkheden voor de burger 
openhoudt. Deze terughoudendheid geldt even- 
zeer voor de overheid bij het verwerven van cul- 
tuurgronden ten behoeve van het inrichten van 
natuurgebieden. 

603. De ontwikkeling van het ruimtelijk beleid 
dient met kracht te worden voortgezet als het 
gaat om het voorkomen van de suburbanisatie van 
open ruimten, het bevorderen van en inhoud ge- 
ven aan bufferzones, het versterken van behoud 
en herstel van waardevolle gebieden, zoals Wad- 
denzee, het Groene Hart, de Veluwe, etc. Pu- 
blieksvoorlichting dient hierbij een stimulerende 
rol te vervullen. 

604. De maatschappelijke kwaliteit van het ste- 
delijk gebied dient bevorderd te worden door: 
- het versterken van het accent op de stadsver- 
nieuwing, onder meer met het oog op het herstel 
van een evenwichtige samenstelling van de stede- 
lijke bevolking; - optimaal benutten van de be- 
schikbare ruimte, 0.a. door verdichting en door 
herstructurering van verouderde bedrijfsterrei- 
nen met behoud of verbetering van de bestaande 
stedebouwkundige structuur en de  kwaliteit van 
leefmilieu en in samenspraak met de bevolking 
teneinde wonen, werken en recreeren in een ge- 
bied daadwerkelijk mogelijk te maken; 
- het behouden van de oorspronkelijke structuur 
van de binnenstad naast heistel vanpanden met 
monumentale en beeldbepalende waarde alsmede 
d e  bouw van nieuwe panden in goede harmonie 
met de  omgeving. 

605. De kwalitatieve invulling van het landelijk 
beleid en de maatschappelijke aanvaardbaarheid 
dient bevorderd te worden door het stimuleren 
van de totstandkomina van bestemminasplannen 
voor het buitengebied-en het saneren enqua uit- 
voerina versterken van het beschikbare instru- 
mentaFium. 

606. Meer aandacht zal moeten worden besteed 

aan de relatie tussen milieu, ruimtelijke ordening, 
natuurbescherming, landhouw en landschaps- 
bouw. 

607. De dereguleringsmogelijkheden, die ont- 
staan zijn door de wijziging van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, dienen geeffectueerd te 
worden door het aanpassen van gemeentelijke be- 
stemmingsplannen, en door het waarborgen van 
een maatschappelijk aanvaardbare lengte van be- 
sluitvormingsprocedures over plannen. Provincia- 
le plannen moeten gemeenten ruimte laten voor 
het voeren van een eigen woningbouwbeleid. 

608. De woningbouw wordt zoveel mogelijk daar 
gerealiseerd waar de hehoefte zich doet gevoelen. 
Dit kan inhouden het stedebouwkundig verdich- 
ten van steden. maar ook het bieden van meer 
bouw~nogclijkhcdcn nnn klcincgcmeenten. Su- 
burbanisatie wordt nls mindergewcnst verscliijn- 
sel zoveel mogelijk vermeden door het aantrekke- 
lijk maken van stedelijke gebieden. Groeikernen 
en  -steden, die een belangrijke bijdrage leveren 
c.q. leverden aan het tegengaan van het verschijn- 
sel suburbanisatie, worden in staat gesteld de hen 
opgedragen taak op verantwoorde wijze af te ron- 
den. Rijk en provincie hebben hierin gezamenlij- 
ke verantwoordelijkheid. 

609. De leefbaarheid van kleine kernen dient ge- 
handhaafd en verbeterd te worden. Van belang is 
hierbij het scheppen van mogelijkheden tot 
nieuwbouw maar ook voor renovatie van oude wo- 
ningen, onder gelijktijdige waarborging van de 
belangen van natuurbehoud en land-en tuin- 
bouw. Het verstedelijkingsbeleid mag niet ont- 
aarden in het eenzijdig aan banden leggen van de 
uitbreiding van kleine kernen. 

6 10. Bezwaar- en beroepsprocedures moeten on- 
der stringente voorwaarden aan kortere, strikte 
termijnen worden gebonden om tot spoedige eind- 
beslissingen te komen. De Raad van State wordt 
zodanig geequipeerd, dat verkorte beroepstermij- 
nen kunnen worden gerealiseerd. Verdergaande 
mogelijkheden tot vereenvoudiging en beperking 
van procedures dienen te worden onderzocht. 

6 1 1. De regeling van planschade moet worden 
verbeterd. Door planologische maatregelen ver- 
oorzaakte, duidelijk aantoonbare scha.de, dient 
op  financiele basis te worden vergoed. 

6 12. Rechtstreeks overleg aan weerszijden van 
d e  landsgrenzen en overleg in de organen van de 
EG moeten worden bevorderd om een goed grens- 
overschrijdend en Europees ruimtelijk beleid tot 
stand te brengen. Nederland dient daarbij de no- 
dige initiatieven teontwikkelen. 

6 13. Het programma van dijkverhogingen wordt 
uitgevoerd in het belang van de veiligheid en met 

inachtneming van landschappelijke belangen. 
Landaanwinningsprojecten verdienen een positie- I ve benadering vanuit een lange termijnvisie. 

jj 6 14. De plannen voor een kustlokatie tussen Den 
Haag en Hoek van Holland, het project-Water- 
man, worden onder meer getoetst op ruimtelijke, 
milieuhygienische, natuurwetenschappelijke en 
verkeerskundige wenselijkheid en haalbaarheid 
en bij een positieve conclusie uitgevoerd. De fi- 
nanciering wordt geregeld in samenwerking met 
het bedrijfsleven onder door de overheid te stellen 
voorwaarden. 

6 15, lnpoldering van de Markerwaard wordt niet 
zonder meer afgewezen, indien de multifunctio- 
nele wenselijkheid daartoe bestaat en private fi- 
nanciering mogelijk is. 

6 16. De Wet op de Waterhuishouding dient het 
kader te bieden voor een planmatige aanpak; de 
toenemende behoefte aan zoet water maakt een 
snelle totstandkoming noodzakelijk. 

6 17. De Wet op de Ruimtelijke Ordening dient 
na de wijziging van 1985 te worden geevalueerd 
op haar praktische uitvoerbaarheid en zonodig te 
worden aangepast.uimtelijke ordening - als in- 
strument tot inrichting van de ruimte -dient een 
sterker accent te leggen op het scheppen van 
voorwaarden voor het economisch en maatschap- 
pelijk functioneren, met name ten aanzien van 
aanstaande ontwikkelingen op het gebied van de 
telecommunicatie. 

MILIEUBELEID 

6 18. Een gezond leefmilieu is voorwaarde voor 
het welzijn en de ontplooiing van de mens. Aan- 
tasting van dit milieu, het optreden van milieu- 
verontreiniging en het bederf van natuur en land- 
schap betekenen minder mogelijkheden om aan 
die voorwaarde te voldoen. Bestrijding van de ver- 
schijnselen van verontreiniging en bederf laat 
zich niet door de vrije markt reguleren. De over- 
heid dient derhalve de voorwaarden te scheppen j waaronder milieubederf en -aantasting kan wor- 
den voorkomen. Dit beleid moet gericht zijn op 
het zoveel mogelijk inpassen van het menselijk \ handelen in hat stelsel van natuurlijke kringlopen. 

6 19. Het milieu is niet alleen dienstbaar aan de 
mens van nu, maar dient ook in stand te worden 
gehouden voor toekomstige generaties. Het 
vraagt een streven naar een nieuw evenwicht, dat 
tot stand moet worden gebracht tussen datgene 
\vat ecologisch noodzakelijk en datgene wat 
econo- misch mogelijk is. In totaliteit mag het mi- 
lieu niet verder worden aangetast, integendeel, 
bij voortduring moet gestreefd worden naar ver- 
beterde milieu-omstandigheden. Nagestreefd 
moet worden dat in de komende twintig jaar, ge- 

rekend vanaf 1985, de omvang van de milieuver- 
vuiling wordt teruggebracht tot een niet-schade- 
lijk niveau. 

620. Omdat de zorg voor het milieu een geza- 
menlijke verantwoordelijkheid is, dient milieube- 
leid zich te richten op de actieve medewerking 
van individuele burgers, bedrijven en instellin- 
gcn. In s;l~iien\vcrkin~ nict all; betrokkcncn client 
dc  voorlicli[ing over de milieuprublc~iiatiek tc 
\\orden verbrccd en gc'in~cnsivccrtl. Mcntalitcit- 
\umbuiging [zn ;i;~n/ic.n van on7c getlriigingzn 
~i ie t  bctrckking to[ n;iluur cn milieu dient tln;lrbij 
het doel te zijn. 

62 1. Milieubeleid is grenzenstellend, voorwaar- 
denopleggend en mogelijkhedenscheppend. Dit 
houdt in een selectief beleid bij vestiging van 
nieuwe bedrijven, het saneren van vervuilende be- 
drijven en het bevorderen van de technieken die 
de  vervuiling tegengaan. Dit vereist ook het fi- 
nancieel stimuleren van de ontwikkeling van 
schone technieken en van de toepassing van mi- 
lieuvriendelijke procsedees. 

622. Bij de ontwikkeling van een economisch be- 
leid moet rekening gehouden worden met de eisen 
die het milieubeleid stelt. De uitbouw en aanpas- 
sing van de milieuvoorschriften dient de industrie 
gelegenheid te geven op intensieve en creatieve 
wijze nieuwe, minder vervuilende processen te 
ontwikkelen. Om eventuele negatieve gevolgen in 
financieel opzicht voor individuele bedrijven - 
vooral in de aanloopfase - tijdelijk op te vangen, 
en daarmede de bestaanszekerheid te vergroten, 
moeten tijdelijke financiele steunmaatregelen 
mogelijk zijn. 

623. Bij de stimulering van economische bedrij- 
vigheid dient in milieuhygienisch opzicht een pre- 
ventief beleid gevoerd te worden, opdat kostbare 
saneringen van vervuilde situaties later voorko- 
Inen kunnen worden. Een werkelijk preventief 
lnilieubeleid dient gebaseerd te zijn op welbegre- 
pen eigen verantwoordelijkheid van de burger, 
het bedrijf of de instelling. Zij dient tot stand te 
komen door het bevorderen van op preventieve af- 
weging gerichte regelgeving en daarmee samen- 
hangende voorlichting. 

624. Milieurisico's - hoewel te aanvaarden als 
ecn gegevenheid van ecn gc'industrialisccrdc 
~naatschuppij - diencn gelimi-gelimiteerd en be- 
heerst te woiden door: Ivaststdlen en hanteren 
van - waar mogelijk internationale - normen voor 
uitworpniveaus, milieukwaliteit en externe veilig- 
heidsvoorwaarden; - uitvoeren van gerichte risico- 
evaluaties en milieueffectrapportages; - opstellen 
en het toepassen van criteria voor isolatiebeheer- 
sing en controle bij de opslag van gevaarlijke af- 
valstoffen; 
- registratie van de uitstoot van milieugevaarlijke 
stoffen. 



6. ONZE OMGEVING 

601. Nederland is een dichtbevolkt land in een 
dichthevolkt deel van Europa. Het heeft op de- 
zelfde plaats waar waterwegen en havengebonden 
industrieen elkaar vinden zeer vruchtbare grond. 
Onmisbaar is dus een beleid dat deze belangen 
niet alleen met elkaar verenigt, maar daarbij ook 
een integratie tot stand brengt met de behoefte 
aan recreatie, met de eisen van leefbaarheid, van 
milieu en natuur, in plaats van het strikt scheiden 
daarvan; een beleid dat niet alles wenst te regelen, 
maar ook zijn beperkingen kent. 

602. Een liberaal ruimtelijk beleid is een terug- 
houdend beleid, dat ook voor de toekomst nog zo- 
veel mogelijk keuzemogelijkheden laat bestaan, 
en binnen gekozen bestemmingen ook op korte 
termijn keuzemogelijkheden voor de burger 
openhoudt. Deze terughoudendheid geldt even- 
zeer voor de overheid bij het verwerven van cul- 
tuurgronden ten behoeve van het inrichten van 
natuurgebieden. 

603. De ontwikkeling van het ruimtelijk beleid 
dient met kracht te worden voortgezet als het 
gaat om het voorkomen van de suburbanisatie van 
open ruimten, het bevorderen van en inhoud ge- 
ven aan bufferzones, het versterken van behoud 
en herstel van waardevolle gebieden, zoals Wad- 
denzee, het Groene Hart, de Veluwe, etc. Pu- 
blieksvoorlichting dient hierbij een stimulerende 
rol te vervullen. 

604. De maatschappelijke kwaliteit van het ste- 
delijk gebied dient bevorderd te worden door: 
- het versterken van het accent op de stadsver- 
nieuwing, onder meer met het oog op het herstel 
van een evenwichtige samenstelling van de stede- 
lijke bevolking; - optimaal benutten van de be- 
schikbare ruimte, 0.a. door verdichting en door 
herstructurering van verouderde bedrijfsterrei- 
nen met behoud of verbetering van de bestaande 
stedebouwkundige structuur en de  kwaliteit van 
leefmilieu en in samenspraak met de bevolking 
teneinde wonen, werken en recreeren in een ge- 
bied daadwerkelijk mogelijk te maken; 
- het behouden van de oorspronkelijke structuur 
van de binnenstad naast heistel vanpanden met 
monumentale en beeldbepalende waarde alsmede 
d e  bouw van nieuwe panden in goede harmonie 
met de  omgeving. 

605. De kwalitatieve invulling van het landelijk 
beleid en de maatschappelijke aanvaardbaarheid 
dient bevorderd te worden door het stimuleren 
van de totstandkomina van bestemminasplannen 
voor het buitengebied-en het saneren enqua uit- 
voerina versterken van het beschikbare instru- 
mentaFium. 

606. Meer aandacht zal moeten worden besteed 

aan de relatie tussen milieu, ruimtelijke ordening, 
natuurbescherming, landhouw en landschaps- 
bouw. 

607. De dereguleringsmogelijkheden, die ont- 
staan zijn door de wijziging van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, dienen geeffectueerd te 
worden door het aanpassen van gemeentelijke be- 
stemmingsplannen, en door het waarborgen van 
een maatschappelijk aanvaardbare lengte van be- 
sluitvormingsprocedures over plannen. Provincia- 
le plannen moeten gemeenten ruimte laten voor 
het voeren van een eigen woningbouwbeleid. 

608. De woningbouw wordt zoveel mogelijk daar 
gerealiseerd waar de hehoefte zich doet gevoelen. 
Dit kan inhouden het stedebouwkundig verdich- 
ten van steden. maar ook het bieden van meer 
bouw~nogclijkhcdcn nnn klcincgcmeenten. Su- 
burbanisatie wordt nls mindergewcnst verscliijn- 
sel zoveel mogelijk vermeden door het aantrekke- 
lijk maken van stedelijke gebieden. Groeikernen 
en  -steden, die een belangrijke bijdrage leveren 
c.q. leverden aan het tegengaan van het verschijn- 
sel suburbanisatie, worden in staat gesteld de hen 
opgedragen taak op verantwoorde wijze af te ron- 
den. Rijk en provincie hebben hierin gezamenlij- 
ke verantwoordelijkheid. 

609. De leefbaarheid van kleine kernen dient ge- 
handhaafd en verbeterd te worden. Van belang is 
hierbij het scheppen van mogelijkheden tot 
nieuwbouw maar ook voor renovatie van oude wo- 
ningen, onder gelijktijdige waarborging van de 
belangen van natuurbehoud en land-en tuin- 
bouw. Het verstedelijkingsbeleid mag niet ont- 
aarden in het eenzijdig aan banden leggen van de 
uitbreiding van kleine kernen. 

6 10. Bezwaar- en beroepsprocedures moeten on- 
der stringente voorwaarden aan kortere, strikte 
termijnen worden gebonden om tot spoedige eind- 
beslissingen te komen. De Raad van State wordt 
zodanig geequipeerd, dat verkorte beroepstermij- 
nen kunnen worden gerealiseerd. Verdergaande 
mogelijkheden tot vereenvoudiging en beperking 
van procedures dienen te worden onderzocht. 

6 1 1. De regeling van planschade moet worden 
verbeterd. Door planologische maatregelen ver- 
oorzaakte, duidelijk aantoonbare scha.de, dient 
op  financiele basis te worden vergoed. 

6 12. Rechtstreeks overleg aan weerszijden van 
d e  landsgrenzen en overleg in de organen van de 
EG moeten worden bevorderd om een goed grens- 
overschrijdend en Europees ruimtelijk beleid tot 
stand te brengen. Nederland dient daarbij de no- 
dige initiatieven teontwikkelen. 

6 13. Het programma van dijkverhogingen wordt 
uitgevoerd in het belang van de veiligheid en met 

inachtneming van landschappelijke belangen. 
Landaanwinningsprojecten verdienen een positie- I ve benadering vanuit een lange termijnvisie. 

jj 6 14. De plannen voor een kustlokatie tussen Den 
Haag en Hoek van Holland, het project-Water- 
man, worden onder meer getoetst op ruimtelijke, 
milieuhygienische, natuurwetenschappelijke en 
verkeerskundige wenselijkheid en haalbaarheid 
en bij een positieve conclusie uitgevoerd. De fi- 
nanciering wordt geregeld in samenwerking met 
het bedrijfsleven onder door de overheid te stellen 
voorwaarden. 

6 15, lnpoldering van de Markerwaard wordt niet 
zonder meer afgewezen, indien de multifunctio- 
nele wenselijkheid daartoe bestaat en private fi- 
nanciering mogelijk is. 

6 16. De Wet op de Waterhuishouding dient het 
kader te bieden voor een planmatige aanpak; de 
toenemende behoefte aan zoet water maakt een 
snelle totstandkoming noodzakelijk. 

6 17. De Wet op de Ruimtelijke Ordening dient 
na de wijziging van 1985 te worden geevalueerd 
op haar praktische uitvoerbaarheid en zonodig te 
worden aangepast.uimtelijke ordening - als in- 
strument tot inrichting van de ruimte -dient een 
sterker accent te leggen op het scheppen van 
voorwaarden voor het economisch en maatschap- 
pelijk functioneren, met name ten aanzien van 
aanstaande ontwikkelingen op het gebied van de 
telecommunicatie. 

MILIEUBELEID 

6 18. Een gezond leefmilieu is voorwaarde voor 
het welzijn en de ontplooiing van de mens. Aan- 
tasting van dit milieu, het optreden van milieu- 
verontreiniging en het bederf van natuur en land- 
schap betekenen minder mogelijkheden om aan 
die voorwaarde te voldoen. Bestrijding van de ver- 
schijnselen van verontreiniging en bederf laat 
zich niet door de vrije markt reguleren. De over- 
heid dient derhalve de voorwaarden te scheppen j waaronder milieubederf en -aantasting kan wor- 
den voorkomen. Dit beleid moet gericht zijn op 
het zoveel mogelijk inpassen van het menselijk \ handelen in hat stelsel van natuurlijke kringlopen. 

6 19. Het milieu is niet alleen dienstbaar aan de 
mens van nu, maar dient ook in stand te worden 
gehouden voor toekomstige generaties. Het 
vraagt een streven naar een nieuw evenwicht, dat 
tot stand moet worden gebracht tussen datgene 
\vat ecologisch noodzakelijk en datgene wat 
econo- misch mogelijk is. In totaliteit mag het mi- 
lieu niet verder worden aangetast, integendeel, 
bij voortduring moet gestreefd worden naar ver- 
beterde milieu-omstandigheden. Nagestreefd 
moet worden dat in de komende twintig jaar, ge- 

rekend vanaf 1985, de omvang van de milieuver- 
vuiling wordt teruggebracht tot een niet-schade- 
lijk niveau. 

620. Omdat de zorg voor het milieu een geza- 
menlijke verantwoordelijkheid is, dient milieube- 
leid zich te richten op de actieve medewerking 
van individuele burgers, bedrijven en instellin- 
gcn. In s;l~iien\vcrkin~ nict all; betrokkcncn client 
dc  voorlicli[ing over de milieuprublc~iiatiek tc 
\\orden verbrccd en gc'in~cnsivccrtl. Mcntalitcit- 
\umbuiging [zn ;i;~n/ic.n van on7c getlriigingzn 
~i ie t  bctrckking to[ n;iluur cn milieu dient tln;lrbij 
het doel te zijn. 

62 1. Milieubeleid is grenzenstellend, voorwaar- 
denopleggend en mogelijkhedenscheppend. Dit 
houdt in een selectief beleid bij vestiging van 
nieuwe bedrijven, het saneren van vervuilende be- 
drijven en het bevorderen van de technieken die 
de  vervuiling tegengaan. Dit vereist ook het fi- 
nancieel stimuleren van de ontwikkeling van 
schone technieken en van de toepassing van mi- 
lieuvriendelijke procsedees. 

622. Bij de ontwikkeling van een economisch be- 
leid moet rekening gehouden worden met de eisen 
die het milieubeleid stelt. De uitbouw en aanpas- 
sing van de milieuvoorschriften dient de industrie 
gelegenheid te geven op intensieve en creatieve 
wijze nieuwe, minder vervuilende processen te 
ontwikkelen. Om eventuele negatieve gevolgen in 
financieel opzicht voor individuele bedrijven - 
vooral in de aanloopfase - tijdelijk op te vangen, 
en daarmede de bestaanszekerheid te vergroten, 
moeten tijdelijke financiele steunmaatregelen 
mogelijk zijn. 

623. Bij de stimulering van economische bedrij- 
vigheid dient in milieuhygienisch opzicht een pre- 
ventief beleid gevoerd te worden, opdat kostbare 
saneringen van vervuilde situaties later voorko- 
Inen kunnen worden. Een werkelijk preventief 
lnilieubeleid dient gebaseerd te zijn op welbegre- 
pen eigen verantwoordelijkheid van de burger, 
het bedrijf of de instelling. Zij dient tot stand te 
komen door het bevorderen van op preventieve af- 
weging gerichte regelgeving en daarmee samen- 
hangende voorlichting. 

624. Milieurisico's - hoewel te aanvaarden als 
ecn gegevenheid van ecn gc'industrialisccrdc 
~naatschuppij - diencn gelimi-gelimiteerd en be- 
heerst te woiden door: Ivaststdlen en hanteren 
van - waar mogelijk internationale - normen voor 
uitworpniveaus, milieukwaliteit en externe veilig- 
heidsvoorwaarden; - uitvoeren van gerichte risico- 
evaluaties en milieueffectrapportages; - opstellen 
en het toepassen van criteria voor isolatiebeheer- 
sing en controle bij de opslag van gevaarlijke af- 
valstoffen; 
- registratie van de uitstoot van milieugevaarlijke 
stoffen. 



625. Naast het bevorderen van schone technolo- 
gietn dient aan de produktie van milieubescher- 
mende apparatuur geconcentreerde aandacht te 
worden gegeven, en de mogelijkheden van onze 
industrieel-technische kennis en ervaring dienen 
tc worden benut. Voor het overige dient de be- 
strijding van ontstane vervuiling (a1 of niet nood- 
zakelijk) zo dicht mogelijk bij de bron te geschie- 
den. 

626. De verdere uitbouw van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiene tot een milieukaderwet 
wordt versneld tot uitvoering gebracht. Die wet- 
geving paart praktijkgerichtheid, uitvoerbaar- 
heid en controleerbaarheid aan betaalbaarheid. 
Er  komt een wettelijke koppeling van milieuwet- 
geving aan het verlenen van bouwvergunningen. 
Bezwaar- en beroepsprocedures moeten aan kor- 
tere, strikte termijnen worden gebonden. 

627. Speciale aandacht dient te worden geschon- 
ken aan een effectieve en efficiente aanpak van 
grote en dreigende milieuvraagstukken als: - ver- 
zuring van lucht, water en bodem; 
- de vermesting van bodem en van grond-en van 
grond- en oppervlaktewater; 
- verspreiding van milieugevaarlijke stoffen; 
- Bodemverontreiniging; 
- aan de toenemende onderwaterbodemvervul- 
ling dient een halt te worden toegeroepen. Met 
kracht moet worden gestreefd naar oplossingen 
voor deze vervuiling en naar een saneringspro- 
gramma. 

628. Strikte voorwaarden moeten worden gesteld 
bij het verlenen van vergunningen voor het lozen 
cn storten van milieuschadeliik afval. Handha- 
ving villi bcsti~il~idc regclgcving vooral op lict ge- 
bied van (chcniirche) ;ifvi~Iver\\,iitlering geldt als 
cen eerste prioriteit; op overtreding di&n zware 
straffen te worden gesteld. Zonodig dient extra 
mankracht ingezet te worden voor het realiseren 
van deze doelstellingen. Het beginsel van schuld- 
aansprakelijkheid ten aanzien van handelingen 
die het milieu kunnen verontreinigen of aantas- 
ten. daarbij onverlet latende de beginselen van 
causaliteit en relativiteit, wordt in de wet vastge- 
legd. 

629. Recycling van afval en het zuiniger gebruik 
van grondstoffen moeten worden gestimuleerd. 
Verbetering van inzameling, scheiding van de 
Bron en verwijdering van milieubelastende afval- 
stoffen dient snel te worden gerealiseerd. 

630. Het milieubeleid is verweven met praktisch 
alle terreinen van overheidsbeleid op alle bestuur- 
lijke niveaus. Een doeltreffend milieubeleid vergt 
de  nledeverantwoordelijkheid van alle bestuurs- 
Ingen. Daarom wordt onverkort vastgehouden 
:Ian de gedecentraiiseerde uitvoering van het mi- 
lieubeleid, tenzij lokale of regionale belangen 

overschreden worden. Hierdoor wordt ook bereikt 
dat het milieubeleid zo dicht als maar enigszins 
~liogelijk is bij de burger wordt gemaakt. 

63 1. De aanspraak van de burger op een gezond 
leefmilieu en de noodzaak ecologische evenwich- 
ten in stand te houden krijgen gestalte in kwanti- 
tatieve en kwalitatieve normen. Deze normen die- 
nen op landeliik niveau - zo moneliik internatio- 
nil;il gecoiirdiicerd - te worden;asigelegd. 
Slecli!s bij bcperkt rcgion;tle aspecten kunncn 
provincius nadcrc normen stellen. De financielc 
gevolgen van normstelling zullen zichtbaar ge- 
niaakt dienen te worden. 

632. Op zo kort mogelijke termijn wordt overge- 
gaan tot het afschaffen van heffingen die dienen 
ter financiering van het overheidsbeleid, (uitge- 
zonderd reinigingsrechten, zuiveringsheffingen, 
e.d.). 

633. Milieuvervuiling en milieubederf zijn in, 
veel opzichten grensoverschrijdend. De bestrlj- 
ding vereist dan ook veel internationaal overleg, 
en waar enigszins mogelijk internationaal gecoor- 
dineerde normstelling en aanpak. Dit kan ge- 
schieden door het uitwisselen van relevante infor- 
matie, gezamenlijke voorzieningen voor afvalstof- 
fen, gelijke rechten van inspraak en gelijke 
rechtsbescherming, en het vaststellen en doorvoe- 
ren van internationale normen. 

634. De Europese Gemeenschap dient aan de 
uitvoering van haar milieu-actieprogramma's 
grote prioriteit te geven. Nederland blijft zich in- 
zetten voor een spoedige en effectieve gemeen- 
schappelijke aanpak van de verzuringsproblema- 
liek. De aandacht voor schone rivieren, met name 
die welke van belang zijn voor de drinkwatervoor- 
ziening en/of andere gebruiksdoeleinden, dient 
ge'intensiveerd te worden. Het storten van afval in 
rivieren, zeeen en oceanen moet worden beein- 
digd, ili[ern;itionaal gccoiirdincerde alarlnregc- 
lingcn opgesteld. Het gcbruik van niet-rnilieube- 
lastendeverpakkingsmaterialen dient in interna- 
tionaal verband te worden bevorderd. 

NATUUR- EN LANDSCHAPSBELEID 

635. Natuurgebieden zijn in ons dichtbevolkte 
land zeer waardevol en het behouden waard. Van- 
ouds is daarbij het particulier initiatief actief ge- 
weest. Allengs heeft echter ook de overheid 
steeds meer maatregelen moeten nemen om de ef- 
fecten van natuurbedervende activiteiten tegen te 
gaan. De overheid heeft daarbij naast het beheer 
van staatsbossen en natuurreservaten, en het ne- 
men van planologische en milieubeschermende 
maatregelen tevens tot taak het particulier initia- 
tier op het gebied van natuur- en landschapsbe- 
scherming te stimuleren. 

I 

% 636. Nodig is een slagvaardig, planmatig beleid 
I tot behoud en ontwikkeling van het natuurlijk mi- 

lieu. Hieraan dient ten grondslag te liggen deer- 
kenning dat behoud en versterking van ecologi- 

I sche en landschappelijke functies essentiele voor- 
I waarden zijn voor het doelmatig functioneren van 

de  samenleving in economisch en sociaal- cultu- 
reel opzicht. Deze erkenning brengt met zich mee 
dat er zorg voor dient te worden gedragen dat wet- 
telijke en organisatorische kaders voor dit beleid 
aanwezig zijn, en dat voldoende financiele midde- 
len ter beschikking worden gesteld. 

637. Het is gewenst tot een vereenvoudiging te 
komen van de veelheid aan regelgeving op het ge- 
bied van natuur- en landschapsbeleid. Waar mo- 
gelijk moeten met huip van concrete indicatoren 
meetbare doelstellingen opgesteld worden en ge- 
realiseerd. 

638. In de relatie tussen het beleid met betrek- 
king tot natuur en landschap en dat met betrek- 
king tot andere maatschappelijke sectoren ver- 
dient het behoud van buffer- en randzones bijzon- 
dere aandacht. Voorkomen moet worden dat on- 
wikkelingen in verschillende maatschappelijke 
sectoren en die met betrekking tot natuur en land- 
schan al te zeer uit elkaar nroeien. Bii een derne- 
lijku'rc;ilis[ische benaderiig is een zigroot mZgc- 
lilkc bereidheid tot ~ncdewerking van dc bevol- 
king en bevolkingsgroepen essentieel. 

639. Het beleid dient gericht te zijn op het veilig 
stellen van waardevolle natuur- en landschapsge- 
bieden, hetgeen zonodig door aankoop wordt ver- 
zekerd. Naast eigen aankoop (veelal ten behoeve 
van specifieke beheersinstellingen) beschikt de 
overheid daarbij over instrumenten als planologi- 
sche maatregelen, milieuverordeningen en be- 
heersovereenkomsten, welke naar gelang van de 
situatie kunnen worden toegepast. 

640. De organisatie van het natuurbehoud dient 
gericht te zijn op goed en doelmatig beheer. Bij 

'? verwervingsplannen dienen financieel haalbare 
beheersplannen te zijn toegevoegd. 

641. Wanneer maatregelen tot natuur- en land- 
schapsbehoud leiden tot schade voor derden zal 

9 
daarbij een rechtvaardige schadeloosstelling ge- 
past zijn. De diverse schadevergoedingsregelin- I gen dienen daartoe te worden gecoordineerd. De 
provincie dient het integratiekader te zijn. 
Bij behoud van landgoederen en historische bui- 
tenplaatsen kunnen fiscale maatregelen in inko- 
niens- en successiesfeer stimulerend werken. 

642. Er dient met kracht gestreefd te worden 
1 naar uitbreiding van het bosareaal, waarbij vooral 
I 
I 

aandacht dient te bestaan voor de meervoudige 
functies van bossen. 

643. Natuurgebieden moeten zoveel mogelijk 
opengesteld worden voor verantwoord reereatief 
medegebruik. Het gebruik van natuurgebieden 
voor drinkwaterwinning dient met duidelijke ga- 
ranties omgeven te zijn. 

644. Een voortvarend beleid ter veiligstelling en 
ontwikkeling van de nog aanwezige natuurwaar- 
den in waterrijke gebieden (wetlands) is noodza- 
kelijk. O p  basis van een nationale lijst van wet- 
lands die voldoen aan de in de wetlands-conventie 
geformuleerde criteria, wordt een actief aanmel- 
dingsbeleid gevoerd. Het streven naar verstandig 
gebruik van wetlandsgeldt overigens voor alle ty- 
pen. 

645, lnsamenwerking met Denemarken en de 
Bondsrepubliek worden ten spoedigste de nodige, 
effectieve maatregelen genomen om een verdere 
verslechtering van de ecologische en culturele 
waarden van de Waddenzee tegen te gaan. Er  
dient geen Waddenwet te komen; het bestaande 
instrumentarium biedt daarvoor voldoende moge- 
iijkheden. 

STAD EN DORP 

646. Stads- en dorpsvernieuwing dient hoge prio- 
riteit te worden gegeven, ook in financieel op- 
zicht, waarbij in belangrijke mate steun moet 
worden verleend aan particulier initiatief. Een 
wezenlijke bijdrage aan de stads- en dorpsver- 
nieuwing dient te worden geleverd door het bevor- 
deren van het eigen woningbezit, ook in de ver- 
nieuwingsgebieden. 

647. In vcrband met de belangrijkc positie van 
he1 Inidden- en klcinbcdriif in stadsvernieuwings- 
gebieden moet de bijdragi van het Ministerie van 
Economische Zaken aan de stadsvernieuwings- 
fondsen verhoogd worden. 

648. De Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 
moet worden geevalueerd op zijn praktische uit- 
voerbaarheid. Verdergaande decentralisatie is no- 
dig. De regels voor de stads- en dorpsvernieuwing 
moeten overzichtelijker gemaakt worden. 

649. Bij verkoop van een met subsidie gerestau- 
reerd monumentenpand moet het subsidiebe- 
drag, verrekend met de waardestijging of -daling 
van het geld, weer gedeeltelijk aan de overheid te- 
rug wordeh betaald. Het terugbetalingspercenta- 
ge  is mede afhankelijk van de duur van de bewo- 
ning na restauratie, maar niet van het type pand. 

650. De overheid erkent de bijzondere functie 
van de grote stad in de samenleving en de maat- 
schappelijke problemen waarmee deze steden ge- 
confronteerd worden. Door de onderlinge samen- 
hang en verwevenheid en door hun cumulatie 
wordt deze problematiek nog sterk vergroot. Er  



625. Naast het bevorderen van schone technolo- 
gietn dient aan de produktie van milieubescher- 
mende apparatuur geconcentreerde aandacht te 
worden gegeven, en de mogelijkheden van onze 
industrieel-technische kennis en ervaring dienen 
tc worden benut. Voor het overige dient de be- 
strijding van ontstane vervuiling (a1 of niet nood- 
zakelijk) zo dicht mogelijk bij de bron te geschie- 
den. 

626. De verdere uitbouw van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiene tot een milieukaderwet 
wordt versneld tot uitvoering gebracht. Die wet- 
geving paart praktijkgerichtheid, uitvoerbaar- 
heid en controleerbaarheid aan betaalbaarheid. 
Er  komt een wettelijke koppeling van milieuwet- 
geving aan het verlenen van bouwvergunningen. 
Bezwaar- en beroepsprocedures moeten aan kor- 
tere, strikte termijnen worden gebonden. 

627. Speciale aandacht dient te worden geschon- 
ken aan een effectieve en efficiente aanpak van 
grote en dreigende milieuvraagstukken als: - ver- 
zuring van lucht, water en bodem; 
- de vermesting van bodem en van grond-en van 
grond- en oppervlaktewater; 
- verspreiding van milieugevaarlijke stoffen; 
- Bodemverontreiniging; 
- aan de toenemende onderwaterbodemvervul- 
ling dient een halt te worden toegeroepen. Met 
kracht moet worden gestreefd naar oplossingen 
voor deze vervuiling en naar een saneringspro- 
gramma. 

628. Strikte voorwaarden moeten worden gesteld 
bij het verlenen van vergunningen voor het lozen 
cn storten van milieuschadeliik afval. Handha- 
ving villi bcsti~il~idc regclgcving vooral op lict ge- 
bied van (chcniirche) ;ifvi~Iver\\,iitlering geldt als 
cen eerste prioriteit; op overtreding di&n zware 
straffen te worden gesteld. Zonodig dient extra 
mankracht ingezet te worden voor het realiseren 
van deze doelstellingen. Het beginsel van schuld- 
aansprakelijkheid ten aanzien van handelingen 
die het milieu kunnen verontreinigen of aantas- 
ten. daarbij onverlet latende de beginselen van 
causaliteit en relativiteit, wordt in de wet vastge- 
legd. 

629. Recycling van afval en het zuiniger gebruik 
van grondstoffen moeten worden gestimuleerd. 
Verbetering van inzameling, scheiding van de 
Bron en verwijdering van milieubelastende afval- 
stoffen dient snel te worden gerealiseerd. 

630. Het milieubeleid is verweven met praktisch 
alle terreinen van overheidsbeleid op alle bestuur- 
lijke niveaus. Een doeltreffend milieubeleid vergt 
de  nledeverantwoordelijkheid van alle bestuurs- 
Ingen. Daarom wordt onverkort vastgehouden 
:Ian de gedecentraiiseerde uitvoering van het mi- 
lieubeleid, tenzij lokale of regionale belangen 

overschreden worden. Hierdoor wordt ook bereikt 
dat het milieubeleid zo dicht als maar enigszins 
~liogelijk is bij de burger wordt gemaakt. 

63 1. De aanspraak van de burger op een gezond 
leefmilieu en de noodzaak ecologische evenwich- 
ten in stand te houden krijgen gestalte in kwanti- 
tatieve en kwalitatieve normen. Deze normen die- 
nen op landeliik niveau - zo moneliik internatio- 
nil;il gecoiirdiicerd - te worden;asigelegd. 
Slecli!s bij bcperkt rcgion;tle aspecten kunncn 
provincius nadcrc normen stellen. De financielc 
gevolgen van normstelling zullen zichtbaar ge- 
niaakt dienen te worden. 

632. Op zo kort mogelijke termijn wordt overge- 
gaan tot het afschaffen van heffingen die dienen 
ter financiering van het overheidsbeleid, (uitge- 
zonderd reinigingsrechten, zuiveringsheffingen, 
e.d.). 

633. Milieuvervuiling en milieubederf zijn in, 
veel opzichten grensoverschrijdend. De bestrlj- 
ding vereist dan ook veel internationaal overleg, 
en waar enigszins mogelijk internationaal gecoor- 
dineerde normstelling en aanpak. Dit kan ge- 
schieden door het uitwisselen van relevante infor- 
matie, gezamenlijke voorzieningen voor afvalstof- 
fen, gelijke rechten van inspraak en gelijke 
rechtsbescherming, en het vaststellen en doorvoe- 
ren van internationale normen. 

634. De Europese Gemeenschap dient aan de 
uitvoering van haar milieu-actieprogramma's 
grote prioriteit te geven. Nederland blijft zich in- 
zetten voor een spoedige en effectieve gemeen- 
schappelijke aanpak van de verzuringsproblema- 
liek. De aandacht voor schone rivieren, met name 
die welke van belang zijn voor de drinkwatervoor- 
ziening en/of andere gebruiksdoeleinden, dient 
ge'intensiveerd te worden. Het storten van afval in 
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digd, ili[ern;itionaal gccoiirdincerde alarlnregc- 
lingcn opgesteld. Het gcbruik van niet-rnilieube- 
lastendeverpakkingsmaterialen dient in interna- 
tionaal verband te worden bevorderd. 

NATUUR- EN LANDSCHAPSBELEID 

635. Natuurgebieden zijn in ons dichtbevolkte 
land zeer waardevol en het behouden waard. Van- 
ouds is daarbij het particulier initiatief actief ge- 
weest. Allengs heeft echter ook de overheid 
steeds meer maatregelen moeten nemen om de ef- 
fecten van natuurbedervende activiteiten tegen te 
gaan. De overheid heeft daarbij naast het beheer 
van staatsbossen en natuurreservaten, en het ne- 
men van planologische en milieubeschermende 
maatregelen tevens tot taak het particulier initia- 
tier op het gebied van natuur- en landschapsbe- 
scherming te stimuleren. 

I 

% 636. Nodig is een slagvaardig, planmatig beleid 
I tot behoud en ontwikkeling van het natuurlijk mi- 

lieu. Hieraan dient ten grondslag te liggen deer- 
kenning dat behoud en versterking van ecologi- 

I sche en landschappelijke functies essentiele voor- 
I waarden zijn voor het doelmatig functioneren van 

de  samenleving in economisch en sociaal- cultu- 
reel opzicht. Deze erkenning brengt met zich mee 
dat er zorg voor dient te worden gedragen dat wet- 
telijke en organisatorische kaders voor dit beleid 
aanwezig zijn, en dat voldoende financiele midde- 
len ter beschikking worden gesteld. 

637. Het is gewenst tot een vereenvoudiging te 
komen van de veelheid aan regelgeving op het ge- 
bied van natuur- en landschapsbeleid. Waar mo- 
gelijk moeten met huip van concrete indicatoren 
meetbare doelstellingen opgesteld worden en ge- 
realiseerd. 
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king tot natuur en landschap en dat met betrek- 
king tot andere maatschappelijke sectoren ver- 
dient het behoud van buffer- en randzones bijzon- 
dere aandacht. Voorkomen moet worden dat on- 
wikkelingen in verschillende maatschappelijke 
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king en bevolkingsgroepen essentieel. 
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van specifieke beheersinstellingen) beschikt de 
overheid daarbij over instrumenten als planologi- 
sche maatregelen, milieuverordeningen en be- 
heersovereenkomsten, welke naar gelang van de 
situatie kunnen worden toegepast. 

640. De organisatie van het natuurbehoud dient 
gericht te zijn op goed en doelmatig beheer. Bij 

'? verwervingsplannen dienen financieel haalbare 
beheersplannen te zijn toegevoegd. 

641. Wanneer maatregelen tot natuur- en land- 
schapsbehoud leiden tot schade voor derden zal 

9 
daarbij een rechtvaardige schadeloosstelling ge- 
past zijn. De diverse schadevergoedingsregelin- I gen dienen daartoe te worden gecoordineerd. De 
provincie dient het integratiekader te zijn. 
Bij behoud van landgoederen en historische bui- 
tenplaatsen kunnen fiscale maatregelen in inko- 
niens- en successiesfeer stimulerend werken. 

642. Er dient met kracht gestreefd te worden 
1 naar uitbreiding van het bosareaal, waarbij vooral 
I 
I 

aandacht dient te bestaan voor de meervoudige 
functies van bossen. 

643. Natuurgebieden moeten zoveel mogelijk 
opengesteld worden voor verantwoord reereatief 
medegebruik. Het gebruik van natuurgebieden 
voor drinkwaterwinning dient met duidelijke ga- 
ranties omgeven te zijn. 

644. Een voortvarend beleid ter veiligstelling en 
ontwikkeling van de nog aanwezige natuurwaar- 
den in waterrijke gebieden (wetlands) is noodza- 
kelijk. O p  basis van een nationale lijst van wet- 
lands die voldoen aan de in de wetlands-conventie 
geformuleerde criteria, wordt een actief aanmel- 
dingsbeleid gevoerd. Het streven naar verstandig 
gebruik van wetlandsgeldt overigens voor alle ty- 
pen. 

645, lnsamenwerking met Denemarken en de 
Bondsrepubliek worden ten spoedigste de nodige, 
effectieve maatregelen genomen om een verdere 
verslechtering van de ecologische en culturele 
waarden van de Waddenzee tegen te gaan. Er  
dient geen Waddenwet te komen; het bestaande 
instrumentarium biedt daarvoor voldoende moge- 
iijkheden. 

STAD EN DORP 

646. Stads- en dorpsvernieuwing dient hoge prio- 
riteit te worden gegeven, ook in financieel op- 
zicht, waarbij in belangrijke mate steun moet 
worden verleend aan particulier initiatief. Een 
wezenlijke bijdrage aan de stads- en dorpsver- 
nieuwing dient te worden geleverd door het bevor- 
deren van het eigen woningbezit, ook in de ver- 
nieuwingsgebieden. 

647. In vcrband met de belangrijkc positie van 
he1 Inidden- en klcinbcdriif in stadsvernieuwings- 
gebieden moet de bijdragi van het Ministerie van 
Economische Zaken aan de stadsvernieuwings- 
fondsen verhoogd worden. 

648. De Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 
moet worden geevalueerd op zijn praktische uit- 
voerbaarheid. Verdergaande decentralisatie is no- 
dig. De regels voor de stads- en dorpsvernieuwing 
moeten overzichtelijker gemaakt worden. 

649. Bij verkoop van een met subsidie gerestau- 
reerd monumentenpand moet het subsidiebe- 
drag, verrekend met de waardestijging of -daling 
van het geld, weer gedeeltelijk aan de overheid te- 
rug wordeh betaald. Het terugbetalingspercenta- 
ge  is mede afhankelijk van de duur van de bewo- 
ning na restauratie, maar niet van het type pand. 

650. De overheid erkent de bijzondere functie 
van de grote stad in de samenleving en de maat- 
schappelijke problemen waarmee deze steden ge- 
confronteerd worden. Door de onderlinge samen- 
hang en verwevenheid en door hun cumulatie 
wordt deze problematiek nog sterk vergroot. Er  



zal daarom voortdurend in samenwerking tussen 
deze steden en de andere overheden gezocht moe- 
ten worden naar specifieke oplossingen voor deze 
problemen. Deze oplossingen mogen echter geen 
verdere bevoorrechting van de grote steden ten 
opziclite van de overige steden en dorpen beteke- 
nen. 

65 1 .  Zo snel mogelijk moet op het gebied van de 
huren de marktwerking worden hersteld. De 
huurliberalisatie dient op korte termijn weer in 
werking te worden gebracht. Vervolgens dient pe- 
riodiek te worden onderzocht tot welke gebieden 
en tot welke huurklassen deze huurliberalisatie 
kan worden uitgebreid. 

652. De huurharmonisatie dient in versneld tem- 
po, en we1 voor een belangrijk deel nog in de ko- 
mende kabinetsperiode, geheel te worden vol- 
tooid. Daarbij dient tevens te worden onderzocht 
of de zgn. minimaal redelijke huren niet iets meer 
aan de gemiddelde huren van soortgelijke wonin- 
gen dienen te worden aangepast. 

653. De woningproduktie moet, zowel kwantita- 
tief als kwalitatief, worden afgestemd op de reek 
behoefte. Insttumenten om die reek behoefte te 
rileten dienen ontwikkeld te worden om leegstand 
te voorkomen. Voor wat betreft de vrije sector 
met eenmalige bijdrage dient voorrang te worden 
gegeven aan kwalitatief goede plannen met zo 
laag mogelijke stichtingskosten. 

654. Meer vrijheid wordt gegeven voor nieuwe 
bouwmethoden en eigen initiatief van de mensen, 
zowel in de nieuwbouw als in de bestaande houw. 
De welstandscommissie worden uit de Woning- 
w c ~  geschrapt. Dcrcgulering wordt kruchtig 
voor1gc7ct en ui~gebreid tot subsidieregelingen 
en dewoonruimteregelgeving. 

655. In beginsel bestaat vrije woonplaatskeuze 
voor de woningzoekenden. Alleen gemeenten 
waar het woningtekort niet op lange termijn kan 
worden opgeheven, hebben recht voorrangsregels 
vast te stellen. Deze regels dienen alleen te gelden 
voor gesubsidieerde woningen. 

656. Elke discriminatie tussen alleenstaanden, 
gehuwden en mensen in andere samenlevingsvor- 
men wordt afgewezen. Het woningaanbod dient 
gevarieerd te zijn, rekening houdend met inko- 
men en gewenste woonvormen; te denken valt aan 
een- en tweepersoonshuishoudens, ouderen en ge- 
handicapten. 

657. Knelpunten in de huidige huurwetgeving 
worden opgeheven. Kamerverhuur dient weer 
aantrekkelijk te worden gemaakt door wijziging 
van de huurwetten. 

658. Invoering van de reele kostprijsmethode als 
alternatief voor de dynamische kostprijsmethode 
dient te worden overwogen. 

659. De jaarlijkse trendmatige huurverhoging 
moet in verband staan met de ontwikkeling van 
de  exploitatiekosten. 

660. Geleidelijke vermindering van de object- 
subsidie. Ook de subjectsubsidie (individuele 
huursubsidie) zal geleidelijk dienen te worden 
verniinderd. W a r  zich bij dat laatste sociaal 
moeilijke of onaanvaardbare gevolgen zouden 
voordoen, dient deze subsidie tot onderdeel ge- 
maakt te worden van de systematiek van de alge- 
mene bijstandswet. 

66 1. Een woonbelasting en een verplichte door- 
strolningsregeling wordt afgewezen. 

662. Er dient ook in de praktijk een keuzevrij- 
heid te zijn tussen het huren en het kopen van een 
woning. 
Daartoe zijn onder meer de volgende maatregelen 
noodzakelijk: 
- de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente 
onverkort handhaven; 
- het instellen van landelijke uniforme gemeente- 
lijke garantievoorwaarden; 
- het verbieden van gemeentelijke verkoopregis- 
terende bepalingen; 
- het verbieden van gemeentelijke vestigings- 
voorschriften; 
- gestreefd wordt naar heperking van de bijko- 
lnende kosten bij koop en verkoop van woningen 
(overdrachtsbelasting). 

663. Huurders van woningwetwoningen wordt 
een wettelijk recht gegeven hun woning te kopen, 
tenzij de plaatselijke woningsituatie hierdoor aan- 
toonbaar wordt verstoord. Aan de omzetting van 
huur- in koopwoningen of andersom worden geen 
belemmeringen in de weg gelegd. Aan huurders 
van particuliere woningen wordt een wettelijk 
voorkeursrecht tot koop gegeven, met bescher- 
rning van de financiele en andere belangen van de 
elgenaar. 

664. De overheid mag bij verkoop of uitgifte in 
erfpacht van grond geen voorwaarden stellen die 
de  vrije beschikking op onbillijke wijze aantasten. 
Privaatrechtelijke bedingen die hiermede in strijd 
zijn worden bij wet verboden. 

665. Erfpacht mag niet worden afgedwongen be- 
houdens in bijzondere gevallen. Grondeigendom 
geniet de voorkeur. Waar erfpacht wordt toege- 
past dient afkoop van de canon mogelijk te zijn. 

666. Onteigening kan slcchts geschiedcn tegen 
vollsdige schadeloosstellinr or, basis van de ver- 

667. In de wetgeving over de grondpolitiek moe- 
ten de belangen van land- en tuinbouw op passen- 
de  wijze tot uitdrukking worden gebracht. 

668. De prijs van de grond moet in beginsel wor- 
den bepaald door vraag en aanbod. Overheidsbij- 
sturing om te komen tot lagere grondprijzen is al- 
leen onder uitzonderlijke omstandigheden aan- 
vaardbaar. 

669. Woonwagenbewoners hebben recht op een 
eigen plaats in de samenleving. Dit houdt echter 
niet in dat uitzonderingsposities gecreeerd mogen 
worden. 

670. De inrichting van een woonwagencentrum 
behoort te zijn gebaseerd op de behoeflen van de 
woonwagenbevolking. Getalsnormen behoren 
daarbij meer indicatief dan imperatief te worden 
gehanteerd. 

67 1 .  Duidelijkheid dient aanwezig te zijn over 
toegestane, aanvaardbare en niet aanvaardbare 
locaties voor woonschepen. 
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765. Prioriteit moet worden toegekend aan on- 
derzoek naar en toepassing van biologische naast 
chemische bestrijdingsmiddelen voor gewassen. 

766. Het onderzoek naar vervangende methoden 
voor het gebruik van proefdieren moet gestimu- 
leerd worden; (inter)nationale richtlijmn, die 
vaak dierproeven als kwaliteitscontrolemiddel 
voorschrijven, dienen aan nieuwe wetenschappe- 
lijke, dierproefbeperkende inzichten te worden 
aangepast. 

INFORMATIETECHNOLOGIE 

767. Om leerlingen en studenten beter voor te 
bereiden op de informatie-maatschappij moet op 
alle niveaus aandacht worden geschonken aan de 
methoden, technieken en toepassingsmogelijkhe- 

' den van de informatica. Dit houdt onder meer in: 
- het leren omgaan met informatie en de daarbij 
toegepaste methoden en apparatuur; 
- het leren omgaan met computers en computer- 
programma's en het bijbrengen van de beginselen 
van het programmeren; 
- het creatief toepassen van de computer in ande- 
re vakgebieden. 
In toenemende mate zal de  computer moeten 
worden gebruikt voor de ondersteuning van vor- 
men van onderwijs met specifieke aandacht voor 
d e  individuele leerling, vooral door het registre- 
ren van leervorderingen aan de hand van regelma- 
tigc toetsing. Deze ainpak levert eel1 wezedijke 
bijdragc aan de realisering van de doelstcllingen 
van hG basis- en speciaal onderwijs en kan even- 
eens betekenis hebben voor toepassing in het 
voortgezet onderwijs. De programma's hiervoor 
zullen met zorg moeten worden samengesteld, 
waarbij in het bijzonder aandacht moet 
worden geschonken aan leerlingen in een achter- 
standssituatie. 
In het voortgezet onderwijs dient de informatica 
als apart vak te worden onderwezen. 

768. Bij de  ontwikkeling van nieuwe en bij de 
aanpassing van oude onderwijsprogramma's moet 
rekening worden gehouden met de  ontwikkelin- 
gen van de  informatica. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de invloed van de 
automatisering en informatisering op de  samenle- 
vlng. 

769. Het voorgaande vereist dat bij de opleiding 
en nascholing van onderwijsgevenden gericht 
aandacht meet worden besteed aan detoepas. 
singsmogelijkheden in het onderwijs van 
automatisering en informatica. 

FINANCIERING/PRIORITElTEN 

770. Teneinde de kosten van het onderwiis bin- 
nen verantwoorde en financierbare gren&n te 
houden is het noodzakelijk dat, met behoud van 

WELZIJN EN GEZONDHEID 
de kwaliteit, het rendement bij het voortgezet en 1 WELZIJN ven. Maatregelen met een preventief karakter het hoger onderwijs wordt vergroot. Tussentijdse kunnen dit beleid ondersteunen. 
toetsen alsook beperking van de studieduur, kun- 1 801, Hel w e ~ e v i n d e n  is persoonli~ke 
nen daarbij instrumenten zijn. belevine. In de liberale visie OD mens en samenle- 808. Het handhaven van het ~articuliere karak- 

77 1. Er wordt gestreefd naar een stelsel van stu- 
diefinanciering dat onafhankelijk is van het inko- 
men van de ouders van de student. Een dergelijk 
stelsel dient aan de leerling/student ruime moge- 
lijkheden te laten om zelf bij te verdienen tot het 
bijstandsniveau. 

772. Subsidiering van scholen per leerling zal 
verder worden doorgevoerd, opdat tussen scholen 
onderling meer concurrentie optreedt en particu- 
liere initiatieven meer kans krijgen. Veranderin- 
gen van bovenaf zijn minder toegesneden op de 
mogelijkheden van een specifieke situatie dan de 
initiatieven van ouders en leerkrachten. 

773. Met name bij het hoger onderwijs moet het 
aanbod van afgestudeerden meer dan thans het 
geval is in overeenstemming worden gebracht 
met de vraag op de arbeidsmarkt. Dat vereist in- 
tensievere beroepenvoorlichting enerzijds en all- 
derzijds een zekere beperking van de thans vrij- 
we1 ongelimiteerde mogelijkheden om bepaalde 
studierichtingen te volgen. 

774. Het voorgaandesluit niet uit fiat het hoger 
onderwijs ook de  mogelijkheid moet bieden om 
via studie algemeen maatschappelijk te worden 
gevormd, zodanig dat aansluiting op de arbeids- 
markt respectievelijk op het vervullen van alge- 
meen maatschappelijke functies tevens behouden 
blijft. 

775. Binnen het Nederlandse onderwijs dient 
voor wat betreft de financiering prioriteit te wor- 
den gegeven aan het beroepsgerichte onderwijs 
en aan het maatschappelijk gericht wetenschap- 
pelijk c.q. technologisch onderzoek. 

776. lndien het in het belang van het behoud en 
de  bevordering van de kwaliteit van onderwijs en/ 
of onderzoek op bepaalde vakgebieden noodzake- 
lijk is op grond van schaarste-overwegingen do- 
centen/onderzoekers extra te bezoldigen. dan 
wordt dat aanvaard. 

ving k a i  welzijn alleen bevorderd worden door de 
vrijheid om het eigen leven zo veel mogelijk naar 
eigen overtuiging in te richten. Een 
liberaal welzijnsbeleid is gericht op het scheppen 
van voorwaarden daarvoor. 

802. Dit voorwaardenscheppend beleid dient zo 
dicht mogelijk bij de burgers gestalte te krijgen. 
Het welzijnswerk wordt daartoe zo veel mogelijk 
gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten, 
tilet zo weinig mogelijk centrale regelgeving. De 
rijksmiddelen worden overgeheveld naar het Pro- 
vincie- en Gemeentefonds. 

803. Volwaardige deelname aan de maatschappij 
kan het best bevorderd worden door een vergro- 
ting van de zelfredzaamheid van de burger. De 
bevordering daarvan dient, waar mogelijk, dan 
ook voorop te staan. 
Educatie, gerichte hulp en materiele ondersteu- 
ning kunnen dat proces ondersteunen. 

804. Het bevorderen van zelfredzaamheid heeft 
niet altijd tot resultaat dat mensen zelfstandig 
binnen deze samenleving kunnen functioneren. In 
die gevallen ontstaat er een - vaak langdurige - af- 
hankelijk'leid van de hulpverlening. 
De overheid heeft de plicht langdurig hulpbehoe- 
venden extra te beschermen. 

805. Sonimige mensen hebben meer zorg nodig 
dan anderen. Ondersteuning van hen is primair 
cen zaak van het particulier initiatief. Het vrijwil- 
ligerswerk kan hierbij niet gemist worden. De 
overheid moet dat door een voorwaardenschep- 
pend beleid ~nogelijk maken. 

806. Deze vraag naar categoriale zorg (voor ou' 
deren, gehandicapten, etnische en culturele min- 
derheden etc.) moet bij voorkeur worden opge- 
vangen door algemene voorzieningen. Deze voor- 
zieningen dienen toegankelijk gemaakt te worden 
voor de opvang van specifieke groeperingen. De 
structuur van de beleidsadvisering aan de rijks- 
overheid gaat uit van de gelijkwaardigheid van 
categoriale aandachtsgroepen. 

VOLKSCEZONDHEID 

807. Dc gezondheidszorg is in Nederland tot een 
hoog niveau ontwikkeld. De uitgaven daarvoor 
beslaan een omvangrijk deel van ons nationaal in- 
komen. Deze uitgaven worden grotendeels uit de 
collectieve middelen gefinancierd. Wil de ge- 
rondheidszorg in de komende jaren, waarin de be- 
volking veroudert en de medisch-technische mo- 
pclijklkdcn lucnenien, bclaalb;l;ir zijn, ~ ; I I I  /a1 
kudunbchuersing CCII doorlopcnde nootl/;l;lk blij- 

ter van het bestuur en de orga;lisatie van de 
volksgezondheidsvoorzieningen is gewenst. Een 
krachtige bestrijding van ontwikkelingen die de, 
nationalisatie van de gezondheidszorg dichterblj 
brengen, is daarom noodzakelijk. 
Verdere invoering van budgetfinanciering dient 
gepaard te gaan met meer bestedingsvrijheid 
voor de instellingen van gezondheidszorg, deregu- 
lcring en minder bureaucratie. Het verplicht stel- 
lcn van een loondienstverband voor medische be- 
roepen is daarbij niet noodzakelijk. 

809. De huidige wettelijk verankerde contractsd- 
wang en toelatingsdwang voor de ziekenfondsen 
dienen te worden afgeschaft. De tijdelijke be- 
voegdheid van de ziekenfondsen te bepalen of, en 
zo ja [net welke nieuw gevestigde beroepsbeoefe- 
naren zij overeenkomsten willen sluiten, dient te 
worden vervangen door een Algemene Maatregel 
van Bestuur, gebaseerd op de Wet Voorzieningen 
Gezondheidszorg. De desbetreffende artikelen 
van deze wet worden vereenvoudigd. 

8 10. Overeenkomstig de Wet Voorzieningen Ge- 
zondheidzorg beslissen de provincies en gemeen- 
ten over de planning van de voorzieningen binnen 
de  door het Rijk te stellen financiele grenzen en 
planningscriteria. Deze wet wordt vereenvou- 
digd. De exploitatiekosten worden beheerst door 
de  tarieven- en verzekeringswetgeving. Streeks- 
gewijze verschillen in de ziekenfondspremie wor- 
den lnogelijk gemaakt indien lagere kosten het 
gcvolg zijn van kostenbeperkende maatregelen in 
dc  regio. 

8 1 1 .  Met kracht moet de toetsing van de gezond- 
heidszorg op doelmatigheid worden bevorderd, 
naast de inmiddels op gang gekomen toetsing op 
de kwaliteit. 

8 12. Het systeem van particuliere en wettelijke 
ziektekostenverzekeringen (Ziekenfondswet en 
AWBZ) wordt gereconstrueerd. Het verstrekkin- 
genpakket van het ziekenfonds wordt daartoe op- 
geschoond. Grote financiele risico's worden voor 
cen ieder op dezelfde wijze verzekerd. De keuze- 
vrijheid en verantwoordelijkheid van de verzeker- 
de worden vergroot in al die zaken die vanuit een 
maatschappelijk oogpunt geen onaanvaardbare 
financiele risico's met zich dragen. 

8 13. Aangezien de gezondheidszorg voor het 
leeuwedeel wordt gefinancieerd uit (sociale) ver- 
zckeringsgelden, dient men daaruit de conse- 
quentie te trekken, dat sociale partners medever- 
antwoordelijkheid dienen te dragen voor het be- 
leid. De samenstelling van de besturen van de zie- 
kenfondsen dient in die zin te worden aangepast. 



765. Prioriteit moet worden toegekend aan on- 
derzoek naar en toepassing van biologische naast 
chemische bestrijdingsmiddelen voor gewassen. 

766. Het onderzoek naar vervangende methoden 
voor het gebruik van proefdieren moet gestimu- 
leerd worden; (inter)nationale richtlijmn, die 
vaak dierproeven als kwaliteitscontrolemiddel 
voorschrijven, dienen aan nieuwe wetenschappe- 
lijke, dierproefbeperkende inzichten te worden 
aangepast. 

INFORMATIETECHNOLOGIE 

767. Om leerlingen en studenten beter voor te 
bereiden op de informatie-maatschappij moet op 
alle niveaus aandacht worden geschonken aan de 
methoden, technieken en toepassingsmogelijkhe- 

' den van de informatica. Dit houdt onder meer in: 
- het leren omgaan met informatie en de daarbij 
toegepaste methoden en apparatuur; 
- het leren omgaan met computers en computer- 
programma's en het bijbrengen van de beginselen 
van het programmeren; 
- het creatief toepassen van de computer in ande- 
re vakgebieden. 
In toenemende mate zal de  computer moeten 
worden gebruikt voor de ondersteuning van vor- 
men van onderwijs met specifieke aandacht voor 
d e  individuele leerling, vooral door het registre- 
ren van leervorderingen aan de hand van regelma- 
tigc toetsing. Deze ainpak levert eel1 wezedijke 
bijdragc aan de realisering van de doelstcllingen 
van hG basis- en speciaal onderwijs en kan even- 
eens betekenis hebben voor toepassing in het 
voortgezet onderwijs. De programma's hiervoor 
zullen met zorg moeten worden samengesteld, 
waarbij in het bijzonder aandacht moet 
worden geschonken aan leerlingen in een achter- 
standssituatie. 
In het voortgezet onderwijs dient de informatica 
als apart vak te worden onderwezen. 

768. Bij de  ontwikkeling van nieuwe en bij de 
aanpassing van oude onderwijsprogramma's moet 
rekening worden gehouden met de  ontwikkelin- 
gen van de  informatica. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de invloed van de 
automatisering en informatisering op de  samenle- 
vlng. 

769. Het voorgaande vereist dat bij de opleiding 
en nascholing van onderwijsgevenden gericht 
aandacht meet worden besteed aan detoepas. 
singsmogelijkheden in het onderwijs van 
automatisering en informatica. 

FINANCIERING/PRIORITElTEN 

770. Teneinde de kosten van het onderwiis bin- 
nen verantwoorde en financierbare gren&n te 
houden is het noodzakelijk dat, met behoud van 

WELZIJN EN GEZONDHEID 
de kwaliteit, het rendement bij het voortgezet en 1 WELZIJN ven. Maatregelen met een preventief karakter het hoger onderwijs wordt vergroot. Tussentijdse kunnen dit beleid ondersteunen. 
toetsen alsook beperking van de studieduur, kun- 1 801, Hel w e ~ e v i n d e n  is persoonli~ke 
nen daarbij instrumenten zijn. belevine. In de liberale visie OD mens en samenle- 808. Het handhaven van het ~articuliere karak- 

77 1. Er wordt gestreefd naar een stelsel van stu- 
diefinanciering dat onafhankelijk is van het inko- 
men van de ouders van de student. Een dergelijk 
stelsel dient aan de leerling/student ruime moge- 
lijkheden te laten om zelf bij te verdienen tot het 
bijstandsniveau. 

772. Subsidiering van scholen per leerling zal 
verder worden doorgevoerd, opdat tussen scholen 
onderling meer concurrentie optreedt en particu- 
liere initiatieven meer kans krijgen. Veranderin- 
gen van bovenaf zijn minder toegesneden op de 
mogelijkheden van een specifieke situatie dan de 
initiatieven van ouders en leerkrachten. 

773. Met name bij het hoger onderwijs moet het 
aanbod van afgestudeerden meer dan thans het 
geval is in overeenstemming worden gebracht 
met de vraag op de arbeidsmarkt. Dat vereist in- 
tensievere beroepenvoorlichting enerzijds en all- 
derzijds een zekere beperking van de thans vrij- 
we1 ongelimiteerde mogelijkheden om bepaalde 
studierichtingen te volgen. 

774. Het voorgaandesluit niet uit fiat het hoger 
onderwijs ook de  mogelijkheid moet bieden om 
via studie algemeen maatschappelijk te worden 
gevormd, zodanig dat aansluiting op de arbeids- 
markt respectievelijk op het vervullen van alge- 
meen maatschappelijke functies tevens behouden 
blijft. 

775. Binnen het Nederlandse onderwijs dient 
voor wat betreft de financiering prioriteit te wor- 
den gegeven aan het beroepsgerichte onderwijs 
en aan het maatschappelijk gericht wetenschap- 
pelijk c.q. technologisch onderzoek. 

776. lndien het in het belang van het behoud en 
de  bevordering van de kwaliteit van onderwijs en/ 
of onderzoek op bepaalde vakgebieden noodzake- 
lijk is op grond van schaarste-overwegingen do- 
centen/onderzoekers extra te bezoldigen. dan 
wordt dat aanvaard. 

ving k a i  welzijn alleen bevorderd worden door de 
vrijheid om het eigen leven zo veel mogelijk naar 
eigen overtuiging in te richten. Een 
liberaal welzijnsbeleid is gericht op het scheppen 
van voorwaarden daarvoor. 

802. Dit voorwaardenscheppend beleid dient zo 
dicht mogelijk bij de burgers gestalte te krijgen. 
Het welzijnswerk wordt daartoe zo veel mogelijk 
gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten, 
tilet zo weinig mogelijk centrale regelgeving. De 
rijksmiddelen worden overgeheveld naar het Pro- 
vincie- en Gemeentefonds. 

803. Volwaardige deelname aan de maatschappij 
kan het best bevorderd worden door een vergro- 
ting van de zelfredzaamheid van de burger. De 
bevordering daarvan dient, waar mogelijk, dan 
ook voorop te staan. 
Educatie, gerichte hulp en materiele ondersteu- 
ning kunnen dat proces ondersteunen. 

804. Het bevorderen van zelfredzaamheid heeft 
niet altijd tot resultaat dat mensen zelfstandig 
binnen deze samenleving kunnen functioneren. In 
die gevallen ontstaat er een - vaak langdurige - af- 
hankelijk'leid van de hulpverlening. 
De overheid heeft de plicht langdurig hulpbehoe- 
venden extra te beschermen. 

805. Sonimige mensen hebben meer zorg nodig 
dan anderen. Ondersteuning van hen is primair 
cen zaak van het particulier initiatief. Het vrijwil- 
ligerswerk kan hierbij niet gemist worden. De 
overheid moet dat door een voorwaardenschep- 
pend beleid ~nogelijk maken. 

806. Deze vraag naar categoriale zorg (voor ou' 
deren, gehandicapten, etnische en culturele min- 
derheden etc.) moet bij voorkeur worden opge- 
vangen door algemene voorzieningen. Deze voor- 
zieningen dienen toegankelijk gemaakt te worden 
voor de opvang van specifieke groeperingen. De 
structuur van de beleidsadvisering aan de rijks- 
overheid gaat uit van de gelijkwaardigheid van 
categoriale aandachtsgroepen. 

VOLKSCEZONDHEID 

807. Dc gezondheidszorg is in Nederland tot een 
hoog niveau ontwikkeld. De uitgaven daarvoor 
beslaan een omvangrijk deel van ons nationaal in- 
komen. Deze uitgaven worden grotendeels uit de 
collectieve middelen gefinancierd. Wil de ge- 
rondheidszorg in de komende jaren, waarin de be- 
volking veroudert en de medisch-technische mo- 
pclijklkdcn lucnenien, bclaalb;l;ir zijn, ~ ; I I I  /a1 
kudunbchuersing CCII doorlopcnde nootl/;l;lk blij- 

ter van het bestuur en de orga;lisatie van de 
volksgezondheidsvoorzieningen is gewenst. Een 
krachtige bestrijding van ontwikkelingen die de, 
nationalisatie van de gezondheidszorg dichterblj 
brengen, is daarom noodzakelijk. 
Verdere invoering van budgetfinanciering dient 
gepaard te gaan met meer bestedingsvrijheid 
voor de instellingen van gezondheidszorg, deregu- 
lcring en minder bureaucratie. Het verplicht stel- 
lcn van een loondienstverband voor medische be- 
roepen is daarbij niet noodzakelijk. 

809. De huidige wettelijk verankerde contractsd- 
wang en toelatingsdwang voor de ziekenfondsen 
dienen te worden afgeschaft. De tijdelijke be- 
voegdheid van de ziekenfondsen te bepalen of, en 
zo ja [net welke nieuw gevestigde beroepsbeoefe- 
naren zij overeenkomsten willen sluiten, dient te 
worden vervangen door een Algemene Maatregel 
van Bestuur, gebaseerd op de Wet Voorzieningen 
Gezondheidszorg. De desbetreffende artikelen 
van deze wet worden vereenvoudigd. 

8 10. Overeenkomstig de Wet Voorzieningen Ge- 
zondheidzorg beslissen de provincies en gemeen- 
ten over de planning van de voorzieningen binnen 
de  door het Rijk te stellen financiele grenzen en 
planningscriteria. Deze wet wordt vereenvou- 
digd. De exploitatiekosten worden beheerst door 
de  tarieven- en verzekeringswetgeving. Streeks- 
gewijze verschillen in de ziekenfondspremie wor- 
den lnogelijk gemaakt indien lagere kosten het 
gcvolg zijn van kostenbeperkende maatregelen in 
dc  regio. 

8 1 1 .  Met kracht moet de toetsing van de gezond- 
heidszorg op doelmatigheid worden bevorderd, 
naast de inmiddels op gang gekomen toetsing op 
de kwaliteit. 

8 12. Het systeem van particuliere en wettelijke 
ziektekostenverzekeringen (Ziekenfondswet en 
AWBZ) wordt gereconstrueerd. Het verstrekkin- 
genpakket van het ziekenfonds wordt daartoe op- 
geschoond. Grote financiele risico's worden voor 
cen ieder op dezelfde wijze verzekerd. De keuze- 
vrijheid en verantwoordelijkheid van de verzeker- 
de worden vergroot in al die zaken die vanuit een 
maatschappelijk oogpunt geen onaanvaardbare 
financiele risico's met zich dragen. 

8 13. Aangezien de gezondheidszorg voor het 
leeuwedeel wordt gefinancieerd uit (sociale) ver- 
zckeringsgelden, dient men daaruit de conse- 
quentie te trekken, dat sociale partners medever- 
antwoordelijkheid dienen te dragen voor het be- 
leid. De samenstelling van de besturen van de zie- 
kenfondsen dient in die zin te worden aangepast. 



8 14. Indien mensen volgens een verzekering aan- 
spraak kunnen maken, op een voorziening, maar 
bij hen de voorkeur bestaat elders geholpen te 
worden, dan dient deze andere hulp door hetzelf- 
d e  verzekeringsorgaan te worden 
gefinancierd. Deze hulp dient op een aanvaard- 
baar peil te staan en niet kostenverhogend te wer- 
ken. Met name wordt hier gedacht aan verpleging 
thuis. 

8 15. Het verdient aanbeveling de wenselijkheid 
te onderzoeken van het verzorgend verlof in bij- 
zondere gevallen. 

8 16. De patient krijgt inzage in de  kosten welke 
te zijner behoefte worden gemaakt. Vervanging 
van het stelsel van vergoeding in natura door een 
stelsel van restitutie, zoals gebruikelijk is bij de  
particuliere ziektekostenverzekering, moet wor- 
den voorbereid door experimenten. 

8 17. Tal van prijzen en tarieven binnen de ge- 
zondheidszorg zijn door de tijd achterhaald. De 
noodzakelijke kosten dienen de basis van de ver- 
goedingen te zijn. Gewerkt moet worden met een 
zodanig kwaliteitsbevorderend 
honoreringsysteem dat degene die de feitelijke 
beslissing neemt over het maken van kosten er be- 
lang bij heeft deze te beperken. Alle tarieven wor- 
den op grond hiervan periodiek heroverwogen. 

8 18. Solopraktijken, groepspraktijken en prak- 
tijkvoering in gezondheidscentra worden op ge- 
lijkwaardige wijze behandeld. De instroom van 
beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg 
dient te worden afgestemd op de behoefte. 

8 19. Het toelatingsbeleid van geneesmiddelen 
dient binnen EG-verband te worden geharmoni- 
seerd. 

820. Er bestaat behoefte aan een samenhangend 
beleid in voorlichting over het gebruik van alco- 
hol en drugs en de opvang, behandeling en latere 
begeleiding van verslaafden. 
Gelet op de omvang van het probleem van de al- 
coholverslaving komt er op regionaal niveau een 
samenwerking tussen de consultatiebureaus voor 
alcohol en drugs, de regionale instellingen voor 
ambulante geestelijke gezondheidszorg en de in- 
tramurale hulpverlening om het beleid op elkaar 
af te stemmen. 
Het toedienen van hard-drugs kan uitsluitend op 
medische indicatie worden getolereerd. 

82 1. Alternatieve geneeswijzen dienen onbevoor- 
oordeeld onderzocht te worden op hun effectivi- 
teit. Kennis van deze geneeswijzen dient een on- 
derdeel te zijn van de opleiding tot arts. 

822. De laatste fase vanons bestaandient zo 
waardig mogelijk te zijn. Het verruimen van de 

mogelijkheden tot verantwoorde euthanasie dient 
op basis van zorgvuldig geformuleerde uitgangs- 
punten te worden gerealiseerd. 
i ~ a a r b i j  wordt on& mcer rekening gcliouden 
met het 7clfbeschikkingsrecht van het individu en 
de  vrijwillige medewcrking van allc betrokkcnen. 

823. Er,komt een wettelijke regeling van het 
patientenrecht. Deze omvat de vrije keuze van de 
hulpverlener, inzage van het eigen medische dos- 
sier, via een tussenpersoon indien de patient dat 
wenst, bescherming van persoonlijke gegevens, 
inspraak bij de  behandeling, verbetering van het 
klachtrecht en modernisering van het medisch 
tuchtrecht. 

OUDEREN 

824. Leeftijd is geen eenduidig criterium voor 
sociaal, fysisch en psychisch functioneren van 
niensen. De overheid voert een beleid waardoor 
zo veel mogelijk een ieder, ongeacht zijn of haar 
leeftijd, kan deelnemen aan het maatschappelijk 
leven. Wettelijke bepalingen, die personen alleen 
op  grond van een bepaalde leeftijd uitsluiten van 
het vervullen van een functie waartoe zij we1 in 
staat zouden zijn, dienen in een aantal gevallen te 
worden versoepeld. Het maken van onderscheid 
naar leeftijd voor het gebruik van voorzieningen 
wordt, zo enigszins mogelijk, tegengegaan. 

825. De overheid bevordert de actieve deelname 
van ouderen aan onze samenleving en in het bij- 
zonder aan de besturen van bejaardenvoorzienin- 
gen en, onder handhaving van de paritaire struc- 
tuur aan de besturen van (bedrijfs)pensioen- 
fondsen. 

826. Gestreefd zal worden naar verzorgingste- 
huizen, waarbij de ouderen in hun laatste levens- 
fase zo weinig mogelijk overgeplaatst worden 
naar verpleegtehuizen. Extra benodigde ver- 
pleegkundigde hulp wordt individueel geindi- 
ceerd en naar analogie van de verpleeghuishulp 
als individueel pluspakket geleverd. 

827. Het overheidsbeleid moet ruimte bieden 
voor nieuwe soorten van woonvoorzieningen voor 
ouderen. Daarbij dient voorop te staan, dat men 
zo lang mogelijk actief deel kan blijven uitmaken 
van de samenleving. Het streven is erop gericht 
oudere partners zo lang mogelijk bij elkaar te la- 
ten wonen. Ook indien opname in een bejaarden- 
tehuis noodzakelijk is geworden, moet ernaar ge- 
streefd worden partners niet te scheiden. Dat 
geldt evenzeer voor diegenen die een andere sa- 
menlevingsvorm hebben dan het huwelijk. 

GEHANDICAPTENBELEID 

828. Bijna iedere mens krijgt in het leven te ma- 
ken met beperkingen in het geestelijk en/of licha- 

melijk functioneren. Soms is de handicap aange- 
boren, soms ontstaat die geleidelijk, soms heel 
plotseling. Een goed beleid moet gebaseerd zijn 
op de idee, dat het ieder van ons betreft. Om stig- 
~natisering te voorkomen dient de overheid dit 
idee als uitgangspunt van haar beleid te nemen en 
dient in haar vooriichting te benadrukken dat 
mensen met een handicap gelijkwaardige burgers 
van onze samenleving zijn. 

829. Gelet op het persoonlijke leed en de maat- 
schappelijke schade door ongevallen dient het 
voorkomen van ongevallen een hoge prioriteit te 
krijgen. De overheid voert een samenhangend 
veiligheidsbeleid gericht op het zo effectief mo- 
gelijk beperken van maatschappelijke schade en 
risico's. 

830. Vroegtijdigc onderkenn~ng van licl~aniclijke 
en gcct[clilke gcbrckc~l is ccn onderdecl van dc 
volksgezondh&id. Daarvoor is een permanente 
scholing van professionele opvoeders en gezond- 
heidszorgfunctionarissen essentieel en een goede 
voorlichting van het publiek noodzakelijk. 

83 1. De begeleiding en training van mensen met 
cen handicap zal zo gedecentraliseerd mogelijk 
moeten plaatsvinden. Het reguliere onderwijs 
~iioct meer mogelijkheden kunnen gaan bieden 
om gehandicapten een opleiding te geven. 

832. De toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
bruikbaarheid van, voorzieningen waaronder voor 
publiek toegankelijke gebouwen, waarvan de 
nlensen met een lichamelijk gebrek ook werkelijk 
gebruik wensen te maken wordt verbeterd. 
Bij aanschaffing van nieuw materieel moet het 
openbaar vervoer worden aangepast aan het ge- 
bruik door niensen met een handicap. 

833. Voor gehandicapte werknemers moeten be- 
tere kansen worden geschapen op werk bij over- 
heid en bedrijfsleven. De Wet Arbeid Gehandi- 
capte Werknemers (WAGW) is daarbij een on- 
misbare schakel. 

834. Mensen met een handicap moeten zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen. De 
huidige woningbouw zal daar meer op afgestemd 
dienen te worden. Aanpassingen voor gehandi- 
capten die bii de bouw voor weinin of neen extra 
k&ten gereaiiseerd kunnen worden, worden bij 
de  bouw reeds aangelegd. De bouwvoorschriften 
worden daartoe aangepast. 

835. De verzorging van thuiswonende mensen 
met een handicap moet lokaal, eventueel sub-re- 
gionaal, georganiseerd worden door een goede af- 
stcniming van thuishulp, gezinsverzorging, be- 
jaardenzorg en kruiswerk, waarbij de bejaarden- 
oorden in de toekomst de centra worden van waar- 
uit een deel van de thuishulp wordt georgani- 
seerd. 

836. Waar mensen voor verzorging zijn aangewe- 
Zen op intramurale of semi-murale voorzieningen 
dienen deze voorzieningen zo kleinschalig moge- 
lijk te zijn als vanuit het oogpunt van kwaliteit en 
volledigheid en kosten van het minimale functie- 
pakket toelaatbaar is. 

837. Gebruikers als ouderen en gehandicapten 
die op een voorziening zijn aangewezen zullen 
medezeggenschap moeten hebben over die speci- 
aal voor hen bestemde voorziening. Ook binnen 
de  intramurale voorzieningen dient de vrijheid 
van de individuele bewoner gerespecteerd te wor- 
den om het leven zoveel mogelijk naar eigen in- 
zicht in te richten. 

838. De normen voor woonvormen voor zintuige- 
lijkgehandicapten dienen op die groep afgestemd 
te zqn. 

839. Geestelijk gehandicapten zijn - vaak lang- 
durig - niet in staat hun eigen belangen te verdedi- 
gen. De overheid heeft dan ook tot taak het func- 
tioneren van voorzieningen voor geestelijk gehan- 
dicapten bij voortduring nauwgezet te controle- 
ren. 

840. Het systeem van verstrekkingen in natura 
dienl /ovcLl mogclijk olngcbouwtl te wordcn in 
\,cr\~rekking van geldelijkc doeluitkcringen voor 
de gehandicapten, die als gewone consument be- 
schouwd dienen te worden. Er dient 6th coordina- 
tiepunt per gemeente te zijn, waar desgewenst 
deskundig advies kan worden ingewonnen. 

KUNST- EN CULTUURBELEID 

841. Kunst komt voort uit de mensen en heeft 
cen essentiele en diepgewortelde functie in het 
n~aatschappelijk leven. 
Uitingen van de individuele kunstenaar en mani- 
festaties van kunstinstellingen zijn in hoge mate 
bepalend voor de kwaliteit van onze samenleving 
en voor de zingeving van het bestaan. Kunst is 
noodzaak, geen luxe waarop in tijden van econo- 
nlische teruggang zonder bezwaar bezuinigd kan -- - 
worden. 

842. De overheid schept voorwaarden voor het in 
vrijheid ontwikkelen en in stand houden van ge- 
differentieerde cultuurvormen. Het overheersen- 
de  criterium daarbij is de kwaliteit van de cul- 
tuuruitingen. De overheid laat zich over die kwa- 
liteit adviseren door onafbankelijke deskundigen. 
In de liberale visie geeft de overheid geen waar- 
de-oordelen, maar geeft zij ruimte aan de kunste- 
naar en de kunstminnaar, aan de actieve en de 
passieve kunstbeoefening. De overheid baant de 
weg naar de kunst voor diegene die die weg wil 
gaan op basis van een vrije keuze. Maar om een 
vrije keuze te hebben, moet men we1 kennis ge- 
maakt hebben met kunst. 



8 14. Indien mensen volgens een verzekering aan- 
spraak kunnen maken, op een voorziening, maar 
bij hen de voorkeur bestaat elders geholpen te 
worden, dan dient deze andere hulp door hetzelf- 
d e  verzekeringsorgaan te worden 
gefinancierd. Deze hulp dient op een aanvaard- 
baar peil te staan en niet kostenverhogend te wer- 
ken. Met name wordt hier gedacht aan verpleging 
thuis. 

8 15. Het verdient aanbeveling de wenselijkheid 
te onderzoeken van het verzorgend verlof in bij- 
zondere gevallen. 

8 16. De patient krijgt inzage in de  kosten welke 
te zijner behoefte worden gemaakt. Vervanging 
van het stelsel van vergoeding in natura door een 
stelsel van restitutie, zoals gebruikelijk is bij de  
particuliere ziektekostenverzekering, moet wor- 
den voorbereid door experimenten. 

8 17. Tal van prijzen en tarieven binnen de ge- 
zondheidszorg zijn door de tijd achterhaald. De 
noodzakelijke kosten dienen de basis van de ver- 
goedingen te zijn. Gewerkt moet worden met een 
zodanig kwaliteitsbevorderend 
honoreringsysteem dat degene die de feitelijke 
beslissing neemt over het maken van kosten er be- 
lang bij heeft deze te beperken. Alle tarieven wor- 
den op grond hiervan periodiek heroverwogen. 

8 18. Solopraktijken, groepspraktijken en prak- 
tijkvoering in gezondheidscentra worden op ge- 
lijkwaardige wijze behandeld. De instroom van 
beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg 
dient te worden afgestemd op de behoefte. 

8 19. Het toelatingsbeleid van geneesmiddelen 
dient binnen EG-verband te worden geharmoni- 
seerd. 

820. Er bestaat behoefte aan een samenhangend 
beleid in voorlichting over het gebruik van alco- 
hol en drugs en de opvang, behandeling en latere 
begeleiding van verslaafden. 
Gelet op de omvang van het probleem van de al- 
coholverslaving komt er op regionaal niveau een 
samenwerking tussen de consultatiebureaus voor 
alcohol en drugs, de regionale instellingen voor 
ambulante geestelijke gezondheidszorg en de in- 
tramurale hulpverlening om het beleid op elkaar 
af te stemmen. 
Het toedienen van hard-drugs kan uitsluitend op 
medische indicatie worden getolereerd. 

82 1. Alternatieve geneeswijzen dienen onbevoor- 
oordeeld onderzocht te worden op hun effectivi- 
teit. Kennis van deze geneeswijzen dient een on- 
derdeel te zijn van de opleiding tot arts. 

822. De laatste fase vanons bestaandient zo 
waardig mogelijk te zijn. Het verruimen van de 

mogelijkheden tot verantwoorde euthanasie dient 
op basis van zorgvuldig geformuleerde uitgangs- 
punten te worden gerealiseerd. 
i ~ a a r b i j  wordt on& mcer rekening gcliouden 
met het 7clfbeschikkingsrecht van het individu en 
de  vrijwillige medewcrking van allc betrokkcnen. 

823. Er,komt een wettelijke regeling van het 
patientenrecht. Deze omvat de vrije keuze van de 
hulpverlener, inzage van het eigen medische dos- 
sier, via een tussenpersoon indien de patient dat 
wenst, bescherming van persoonlijke gegevens, 
inspraak bij de  behandeling, verbetering van het 
klachtrecht en modernisering van het medisch 
tuchtrecht. 

OUDEREN 

824. Leeftijd is geen eenduidig criterium voor 
sociaal, fysisch en psychisch functioneren van 
niensen. De overheid voert een beleid waardoor 
zo veel mogelijk een ieder, ongeacht zijn of haar 
leeftijd, kan deelnemen aan het maatschappelijk 
leven. Wettelijke bepalingen, die personen alleen 
op  grond van een bepaalde leeftijd uitsluiten van 
het vervullen van een functie waartoe zij we1 in 
staat zouden zijn, dienen in een aantal gevallen te 
worden versoepeld. Het maken van onderscheid 
naar leeftijd voor het gebruik van voorzieningen 
wordt, zo enigszins mogelijk, tegengegaan. 

825. De overheid bevordert de actieve deelname 
van ouderen aan onze samenleving en in het bij- 
zonder aan de besturen van bejaardenvoorzienin- 
gen en, onder handhaving van de paritaire struc- 
tuur aan de besturen van (bedrijfs)pensioen- 
fondsen. 

826. Gestreefd zal worden naar verzorgingste- 
huizen, waarbij de ouderen in hun laatste levens- 
fase zo weinig mogelijk overgeplaatst worden 
naar verpleegtehuizen. Extra benodigde ver- 
pleegkundigde hulp wordt individueel geindi- 
ceerd en naar analogie van de verpleeghuishulp 
als individueel pluspakket geleverd. 

827. Het overheidsbeleid moet ruimte bieden 
voor nieuwe soorten van woonvoorzieningen voor 
ouderen. Daarbij dient voorop te staan, dat men 
zo lang mogelijk actief deel kan blijven uitmaken 
van de samenleving. Het streven is erop gericht 
oudere partners zo lang mogelijk bij elkaar te la- 
ten wonen. Ook indien opname in een bejaarden- 
tehuis noodzakelijk is geworden, moet ernaar ge- 
streefd worden partners niet te scheiden. Dat 
geldt evenzeer voor diegenen die een andere sa- 
menlevingsvorm hebben dan het huwelijk. 

GEHANDICAPTENBELEID 

828. Bijna iedere mens krijgt in het leven te ma- 
ken met beperkingen in het geestelijk en/of licha- 

melijk functioneren. Soms is de handicap aange- 
boren, soms ontstaat die geleidelijk, soms heel 
plotseling. Een goed beleid moet gebaseerd zijn 
op de idee, dat het ieder van ons betreft. Om stig- 
~natisering te voorkomen dient de overheid dit 
idee als uitgangspunt van haar beleid te nemen en 
dient in haar vooriichting te benadrukken dat 
mensen met een handicap gelijkwaardige burgers 
van onze samenleving zijn. 

829. Gelet op het persoonlijke leed en de maat- 
schappelijke schade door ongevallen dient het 
voorkomen van ongevallen een hoge prioriteit te 
krijgen. De overheid voert een samenhangend 
veiligheidsbeleid gericht op het zo effectief mo- 
gelijk beperken van maatschappelijke schade en 
risico's. 

830. Vroegtijdigc onderkenn~ng van licl~aniclijke 
en gcct[clilke gcbrckc~l is ccn onderdecl van dc 
volksgezondh&id. Daarvoor is een permanente 
scholing van professionele opvoeders en gezond- 
heidszorgfunctionarissen essentieel en een goede 
voorlichting van het publiek noodzakelijk. 

83 1. De begeleiding en training van mensen met 
cen handicap zal zo gedecentraliseerd mogelijk 
moeten plaatsvinden. Het reguliere onderwijs 
~iioct meer mogelijkheden kunnen gaan bieden 
om gehandicapten een opleiding te geven. 

832. De toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
bruikbaarheid van, voorzieningen waaronder voor 
publiek toegankelijke gebouwen, waarvan de 
nlensen met een lichamelijk gebrek ook werkelijk 
gebruik wensen te maken wordt verbeterd. 
Bij aanschaffing van nieuw materieel moet het 
openbaar vervoer worden aangepast aan het ge- 
bruik door niensen met een handicap. 

833. Voor gehandicapte werknemers moeten be- 
tere kansen worden geschapen op werk bij over- 
heid en bedrijfsleven. De Wet Arbeid Gehandi- 
capte Werknemers (WAGW) is daarbij een on- 
misbare schakel. 

834. Mensen met een handicap moeten zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen. De 
huidige woningbouw zal daar meer op afgestemd 
dienen te worden. Aanpassingen voor gehandi- 
capten die bii de bouw voor weinin of neen extra 
k&ten gereaiiseerd kunnen worden, worden bij 
de  bouw reeds aangelegd. De bouwvoorschriften 
worden daartoe aangepast. 

835. De verzorging van thuiswonende mensen 
met een handicap moet lokaal, eventueel sub-re- 
gionaal, georganiseerd worden door een goede af- 
stcniming van thuishulp, gezinsverzorging, be- 
jaardenzorg en kruiswerk, waarbij de bejaarden- 
oorden in de toekomst de centra worden van waar- 
uit een deel van de thuishulp wordt georgani- 
seerd. 

836. Waar mensen voor verzorging zijn aangewe- 
Zen op intramurale of semi-murale voorzieningen 
dienen deze voorzieningen zo kleinschalig moge- 
lijk te zijn als vanuit het oogpunt van kwaliteit en 
volledigheid en kosten van het minimale functie- 
pakket toelaatbaar is. 

837. Gebruikers als ouderen en gehandicapten 
die op een voorziening zijn aangewezen zullen 
medezeggenschap moeten hebben over die speci- 
aal voor hen bestemde voorziening. Ook binnen 
de  intramurale voorzieningen dient de vrijheid 
van de individuele bewoner gerespecteerd te wor- 
den om het leven zoveel mogelijk naar eigen in- 
zicht in te richten. 

838. De normen voor woonvormen voor zintuige- 
lijkgehandicapten dienen op die groep afgestemd 
te zqn. 

839. Geestelijk gehandicapten zijn - vaak lang- 
durig - niet in staat hun eigen belangen te verdedi- 
gen. De overheid heeft dan ook tot taak het func- 
tioneren van voorzieningen voor geestelijk gehan- 
dicapten bij voortduring nauwgezet te controle- 
ren. 

840. Het systeem van verstrekkingen in natura 
dienl /ovcLl mogclijk olngcbouwtl te wordcn in 
\,cr\~rekking van geldelijkc doeluitkcringen voor 
de gehandicapten, die als gewone consument be- 
schouwd dienen te worden. Er dient 6th coordina- 
tiepunt per gemeente te zijn, waar desgewenst 
deskundig advies kan worden ingewonnen. 

KUNST- EN CULTUURBELEID 

841. Kunst komt voort uit de mensen en heeft 
cen essentiele en diepgewortelde functie in het 
n~aatschappelijk leven. 
Uitingen van de individuele kunstenaar en mani- 
festaties van kunstinstellingen zijn in hoge mate 
bepalend voor de kwaliteit van onze samenleving 
en voor de zingeving van het bestaan. Kunst is 
noodzaak, geen luxe waarop in tijden van econo- 
nlische teruggang zonder bezwaar bezuinigd kan -- - 
worden. 

842. De overheid schept voorwaarden voor het in 
vrijheid ontwikkelen en in stand houden van ge- 
differentieerde cultuurvormen. Het overheersen- 
de  criterium daarbij is de kwaliteit van de cul- 
tuuruitingen. De overheid laat zich over die kwa- 
liteit adviseren door onafbankelijke deskundigen. 
In de liberale visie geeft de overheid geen waar- 
de-oordelen, maar geeft zij ruimte aan de kunste- 
naar en de kunstminnaar, aan de actieve en de 
passieve kunstbeoefening. De overheid baant de 
weg naar de kunst voor diegene die die weg wil 
gaan op basis van een vrije keuze. Maar om een 
vrije keuze te hebben, moet men we1 kennis ge- 
maakt hebben met kunst. 







kring en onder begeleiding van uit de eigen etni- 
sche groep afkomstige vrouwen ontplooid dienen 
te worden. 

872. Voorkomen moet worden dat wetten en re- 
gelingen ten aanzien van etnische minderheden 
d e  vrouw extra afhankelijk maken van de man in 
deze groepen. Bestaande wetten en regelingen 
zullen daarop worden bekeken. 

MEDIA 

873. Een wezenskenmerk van een vrije maat- 
schappij is de vrijheid van expressie en informa- 
tie-overdracht. 

874. Aan de verspreiding van buitenlandse tele- 
visieprogramma's met behulp van kabels, straal- 
zenders en satellieten mogen geen belemmerin- 
gen (een verbod op ondertiteling en van op Neder- 
land gerichte reclame) in de weg worden gelegd. 
Er  wordt principieel geen onderscheid gemaakt 
tussen commerciele niet-commerciele omroep. 
De Omroepwet en de Telegraaf- en telefoonwet 
dienen aan de nieuwe technische mogelijkheden 
te worden aangepast. 

875. De verdeling van zendtijd tussen de lande- 
lijke omroeporganisaties dient meer in overeen- 
stemming te worden gebracht met de ledenaan- 
tallen. Er dient tenminste CBn net te komen op 
commerciele basis, zo nodig in eerste instantie via 
ruime mogelijkheden van STER-reclame. Ook 
dienen gesponsorde programma's te worden toe- 
gestaan. 

876. Het wordt mogelijk gemaakt regionale en 
lokale omroepen te gefinancieren uit reclamein- 
komsten. 

877. Toepassingen van nieuwe technische moge- 
lijkheden op het terrein van de informatie-over- 
brenging worden door de  overheid bevorderd, 
waarbij de keuzevrijheid van de consument voor- 
op  dient te staan. Monopolieposities moeten wor- 
den vermeden. 

878. Er dient een kabelraamwet te komen, waar- 
bij de vrijheid van het gebruik van de kabel ge- 
waarborgd dient te worden. Daarbij wordt, voor 
zover er ruimte aanwezig is, gelegenheid geboden 
voor uitzendingen door amateurs en voor finan- 
ciering door reclame. 

879. De monopoliepositie van de PTT op het ter- 
reln van de  telecommunicatie zal ter discussie 
moeten worden gesteld. Het gebruik van lokale 
kabelnetten wordt niet aan bepalingen gebonden; 
bijvoorbeeld zal datatransmissie daarop worden 
toegestaan. 
Telefoonabonnees zullen de vrijheid krijgen om 
type- gekeurde randapparatuur vrijelijk op de 
markt aan te schaffen. 

880. Aan de  pers zal de  mogelijkheid moeten 
worden geboden zelfstandig programma's en re- 
clame te verzorgen via ether en kabel. 

881. Meer dan tot nu toe worden de media ge- 
bruikt voor educatieve doeleinden. 

882. O m  de pluriformiteit van de  pers in stand te 
houden en te bevorderen kan financiele steun 
worden verleend. Deze steun wordt dan verleend 
op basis van algernene bcdrijfseconomischc crite- 
ria cn kan slechts van tijdclijkc aard ~ i j n .  

883. Van de gebruikers van openbare bibliothe- 
ken mag worden verwacht dat zij een redelijke 
eigen bijdrage leveren in de kosten van deze, zo 
ruim mogelijk aanwezige, voorzieningen. 

CULTURECE EN ETNISCHE VERSCHILLEN 

884. De Grondwet bepaalt, dat allen die zich in 
Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk be- 
handeld moeten worden en verbiedt discriminatie 
uitdrukkelijk. De overheid moet een beleid voe- 
ren waardoor een ieder gelijke kansen krijgt om 
zich te ontwikkelen. 

885. Intercultureel onderwijs voor alle ingezete- 
nen is een goede zaak. De opleidingen voor leer- 
krachten zullen daarop afgestemd moeten wor- 
den, evenals de  leermiddelen. 
Leerplanontwikkeling voor intercultureel onder- 
wijs dient gestimuleerd en in de praktijkgetoetst 
te worden. 

886. Het onderwijs in eigen taal en cultuur op de  
basisschool dient de toegankelijkheid van het Ne- 
derlands onderwijssysteem en het begrip van de 
Nederlandse samenleving te vergroten. Dit mag 
niet ten koste gaan van het reguliere onderwijs, 
met name het onderwijs in de Nederlandse taal. 

887. Bij het voortgezet onderwijs moet - in het 
verlengde van het multi-etnische karakter van 
onze samenleving - de mogelijkheid om ook talen 
van culturele en etnische minderheden in het pak- 
ket op te nemen worden uitgebreid. 

888. Vrouwen dienen het recht te krijgen om te 
opteren voor een zelfstandige verblijfstitel. On- 
derzocht moet worden of in Nederland verblij- 
vende minderjarige kinderen desgewenst in aan- 
merking kunnen komen voor een zelfstandige 
verblijfstitel vanaf een bepaalde leeftijd. 

889. Het verdient aanbeveling het zich ontwik- 
kelende etnische ondernemerschap te bevorde- 
ren. Hiertoe dient het grote aantal regels en pro- 
cedures voor etnische ondernemers beter inzich- 
telijk gemaakt te worden. 

890. De zelfredzaamheid van minderheidsgroe- 

pen wordt bevorderd door de deelname aan het 
verenigingsleven te stimuleren. Daar waar sprake 
is van qen territoriale concentratie wordt een via 
d e  gemeenten gei'ntegreerde aanpak van het over- 
heidsbeleid ten behoeve van minderheden voorge- 
staan. 

891. Het verdient aanbeveling binnen het gege- 
ven aantal formatieplaatsen van de overheid - met 
name op plaatselijk en regionaal niveau - ook 
ambtenaren te recruteren uit etnische groepen. 
Dit kan de communicatie tussen overheid en al- 
lochtone groepen verbeteren. 

892. Binnen het gegeven pakket voor de woning- 
bouw dient meer rekening gehouden te worden 
met de  eigenheid en bbhoeften van allochtone Ne- 
derlanders, zoals het groot-familieverband. 

893. Bij de overheidsvoorlichting over regelin- 
gen ten behoeve van alle burgers wordt mede ge- 
let op het bereiken van de allochtonen in onze sa- 
menleving. 
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9. NEDERLAND EN DE WERELD 

BUITENLANDS BELEID 

901. Buitenlandse politiek moet uitdrukking ge- 
ven aan dezelfde fundamentele liberale beginse- 
len van vrijheid en verantwoordelijkheid, ver- 
draagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en ge- 
lijkwaardigheid van alle mensen, die voor iedere 
burger in eigen land worden nagestreefd. 
Daarom is de VVD voor verwerkelijking van een 
internationale rechtsorde, waartoe de VN de aan- 
zet vormen, voor handhaving van de rechten van 
de  mens, voor nauwe samenwerking tussen de de- 
~nocratische landen van Europa. Ontwikkelings- 
samenwerking is een essentieel deel- van het bui- 
tcnlands beleid. 

902. Buitenlands beleid wordt echter gevoerd in 
een geheel andere omgeving dan nationale poli- 
tiek. Er is daar nog geen rechtsorde met afdwin- 
gbare vormen van conflictoplossing. De vrijheid 
is in de minderheid. Wapens worden gemaakt en 
elke dag gebruikt. De Nederlandse buitenlandse 
politiek moet daarom zorgen voor de verdediging 
van de vrijheid en voor de veiligheid van de bevol- 
king. Dit uiteraard te zamen met andere landen, 
die de vrijheid hoog houden. Daarom beschouwt 
de  VVD de NAVO als de hoeksteen van ons bui- 
tenlands beleid en steunt zij met kracht het stre- 
ven van deze organisatie naar machtsevenwicht 
op een zo laag mogelijk niveau van bewapening. 

903. Het is helaas maar weinigen gegeven in vrij- 
heid te leven. Daarom heeft verdediging van het 
gebied, waar vrijheid heerst en de mensenrechten 
worden gehandhaafd voorrang boven uitbreiding 
ervan, lndien een dergelijke uitbreiding 
mogelijk is, dan wordt zij uitsluitend met vreed- 
zame middelen nagestreefd. 

904. Niet vergeten mag worden dat het buiten- 
lands beleid naast de grote belangen die wij delen 
met de gehele mensheid, althans met de bondge- 
noten, ook de directe Nederlandse belangen moet 
behartinen. Het buitenlands beleid moet voldoen 
aan ho@ maatstaven van betrouwbaarheid, sa- 
menhang, doeltreffendheid en geloofwaardig- 
heid. Nu er bij de bevolking minder dan vroeger 
consensus heerst over de buitenlandse politiek, is 
cr  meer aandacht nodig voor de aanvaarding van 
het beleid door de burger. 

INTERNATIONALE RECHTSORDE EN 
RECHTEN VAN DE MENS 

905. Grondregels van de internationale rechtsor- 
de  dienen door gezamenlijk optreden met andere 
landen te worden gehandhaafd. Uitspraken van 
het Internationale Hof van Justitie en van het 
Europese Hof behoren dooralle in het geding 
zijnde landen te worden opgevolgd. 

906. Nederland bevordert de onpartijdigheid, 

het gezag en de doelmatigheid van de VN en 
steunt waar mogelijk de vredesoperaties van deze 
organisatie. Ons land coordineert zijn optreden in 
de  Verenigde Naties zoveel mogelijk met andere 
Westelijke landen. 

907. Nederland zet zich in voor een krachtige en 
daadwerkelijke bestrijding van het internationale 
tcrrorisme. 

908. Met voortvarendheid moet worden gewerkt 
aan de juridische vormgeving van het internatio- 
nale noodhulprecht. 

909. Nederland bevordert eerbiediging van de 
klassieke en sociale rechten van de mens. Wij la- 
tenons daarbij niet verleiden tot selectieve ver- 
ontwaardiging. Wij keuren elke schending van 
deze rechten gelijkelijk af. Hierbij verdient geza- 
menlijk optreden met andere landen, in het bij- 
zonder die in de Europese Gemeenschap en de 
Raad van Europa de voorkeur. Uitspraken van 
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
moeten worden nagekomen. 

9 10. Nederland bepleit de aanstelling van een 
Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens. 
Nederland dient ruimhartig deel te nemen aan de 
programma's van de Verenigde Naties ter leni- 
ging van de noden van vluchtelingen. Derde-We- 
reld- landen, bereid tot het opvangen en hervesti- 
gen van vluchtelingen, dienen krachtig te worden 
ondersteund, financieel zowel als anderszins, Pro- 
cedures betreffende toelating van vluchtelingen 
en asielaanvragen moeten worden bekort, zowel 
in het belang van de vluchteling als van de rechts- 
orde. 

9 1 I. Alle pogingen het internationale verkeer 
van pers, omroep, cultuur en onderwijs aan ban- 
den te leggen worden vastbesloten van de hand 
gcwezen. In dit kader wordt het Nederlandse lid- 
niaatschap van de Unesco aan een kritische eva- 
luatie onderworoen en indien nodie, beeindird. 

DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

9 12. De toekomstige ontwikkeling van ons land 
\vordt voor cen 
groot deel bepaald door en in samenwerking met 
anderen. Het zwaartepunt ligt bij onze naaste om- 
geving, waarmee wij in de Europese Gemeen- 
schap zijn verbonden. Vanzelfsprekend is daarbij 
naast de in dit programma op vele plaatsen ver- 
melde programmapunten, het Programma van 
Europa ELD/LDE 1984-1989 uitgangspunt van 
handelen voor onze nationale en europese parle- 
mentarlers. 

91 3. In het Nederlands EG-beleid staan twee 
doelstellingen centraal. In de eerste plaats wordt 
gestreefd naar verbetering van de werkgelegen- 

heidssituatie en van Europa's concurrentiepositie 
in de wereld. De voltooiing van de interne markt 
en van het Europees Monetair Stelsel, het tot 
stand komen van een Europese vervoersbeleid en 
het scheooen van voorwaarden voor de technolo- 
gische eh'industriele ontwikkeling dienen dan ook 
~rioriteit  te hebben. Concurrentievervalsende 
iteunmaatregelen en discriminerend aankoopbe- 
leid door nationale overheden dienen te worden 
bestreden. 
In de tweede plaats moet de besluitvorming in de  
EG sneller en democratischer verlopen en moet 
Europa dichter bij de burger gebracht worden. 
Daarom moet het veto in de Raad van Ministers 
aan banden worden gelegd en moeten de burgers 
via het Europese Parlement meer invloed op de 
besluitvorming krijgen. 

9 14. De achterstand in de ontwikkeling van de 
EG heeft de concurrentiepositie van de EG-Ian- 
den op de wereldmarkt ernstig nadeel toege- 
bracht. Om daarin verandering te brengen moet 
ernst gemaakt worden met standaardisatie en het 
scheppen van voorwaarden voor technologische 
en industriele ontwikkeling. Eureka kan daarvan 
een voorbeeld zijn. Het midden- en kleinbedrijf 
zal bij dit en andere communautaire program- 
ma's op technologisch vernieuwend gebied zowel 
bij de  opzet alsook bij de uitvoering nauw betrok- 
ken dienen te zijn. Tevens dienen de resultaten 
van deze programma's binnen het bereik van klei- 
nere bedrijven te komen. 

9 15. Harmonisatie van de wetgeving op het ge- 
bied van het arbeidsrecht in de ruimste zin, van 
opleiding, vorming en scholing, van de inspraak 
en medezeggenschap van werknemers en verr.ui- 
ming en stimulering van de arbeidsmobiliteit zijn 
ook noodzakelijke elementen voor de ontwikke- 
ling van de EG. 

916. Regelgeving vanuit Europa dient niet te ko- 
men bovenop de nationale bepalingen, maar in 
plaats daarvan. Ook de Europese wetgever dient 
open oog te hebben voor het vermijden van niet 
noodzakelijke voorschriften. 

9 17. De Europese begroting dient afspiegeling te 
zijn van het beleid, dat nodig is om aan de EG een 
nieuw toekomstperspectief te geven. Door een be- 
ter evenwicht te bevorderen tussen vraag en aan- 
bod van de produkten van de  landbouw, zal het 
onevenredig aandeel van de kosten van het land- 
bouwbeleid kunnen worden verminderd en kan 
ruimte worden geschapen voor andere beleidson- 
derdelen. De stijging van de  landbouwuitgaven 
zal moeten achterblijven bij die van het totaal van 
de  begroting. 

9 18. De ruimte die ontstaat door het, door de 
Raad te realiseren, achterblijven van de  land- 
bouwuitgaven kan worden besteed voor nieuw be- 

kid. Dit kan ook worden gefinancie 
ruimte die ontstaat door bestaand Eu 
leid te schrappen of doordat het in de 
van bestaand nationaal beleid, waarv 
ciering dan naar de EG wordt overge 
houdt echter tevens in dat op het Eur 
ment een evenredig zwaardere Vera 
heid rust om die kosten tegenover de belastingbe- 
taler te verantwoorden. Daarbij kan het Europese 
Parlement zich niet onttrekken aan de financieel- 
economische realiteit zoals die door de  ministers 
van Financien van de lidstaten aan het begin van 
d e  begrotingsprocedure passend dient te worden 
gepresenteerd. 

9 19. Belangrijke bezuinigingen kunnen voorts 
worden bereikt door de uitvoerende organisatie 
van de EG efficienter te maken. Daarbij dient 
0.a. aandacht te worden besteed aan het aantal 
ambtenaren van de EG, de wijze en de plaats van 
vergaderen etc. Bij de aldus nagestreefde sterke- 
re doelmatigheid van het uitgavenbeleid van de 
Gemeenschap past een strakke begrotingsdiscip- 
line. Realisering daarvan biedt de voorwaarde, 
waaraan voldaan moet worden, om tot een verho- 
ging van de BTW-afdracht aan Brussel te kunnen 
komen. Een verhoging overigens, die nodig is we- 
gens de toetreding van Spanje en Portugal tot de 
EG. Het onderscheid tussen verplichte en niet- 
verplichte uitgaven op de EG-begroting dient te 
worden opgeheven. 

920. De begroting zal mede tot uitdrukking moe- 
ten brengen dat de EG niet alleen verantwoorde- 
lijkheid wil dragen voor de vooruitgang in de lid- 
staten maar ook voor de perspectieven van die 
landen in de wereld, die in welzijn en welvaart 
zijn achtergebleven. Er  moet met kracht naar 
worden gestreefd, dat de EG als geheel voldoet 
aan de internationaal gestelde doeleinden op het 
gebied van de ontwikkelingshulp en de bestrij- 
ding van de honger in de wereld. 

921. De vertraging in de ontwikkeling van de EG 
is voor een belangrijk deel te wijten aan de van 
het Verdrag van Rome afwijkende praktijk van 
besluitvorming en het dreigen met het gebruik 
van het vetorecht. Besluiten moeten als algemene 
regel met meerderheid van stemmen worden ge- 
nomen en unanimiteit dient te worden beperkt tot 
een zo klein mogelijk aantal in het Verdrag voor- 
ziene onderwerpen, waaronder die met betrek- 
king tot nieuwe leden of geheel nieuwe beleidster- 
reinen. Voor die laatste is differentiatie in het 
tempo van uitvoering aanvaardbaar. 

922. De Europese integratie dient voorts met 
kracht te worden bevorderd door een versterking 
van de Europese instellingen en verbreding van 
hun werkterrein. In het bijzonder moeten (onder 
het plafond) de budgettaire en voorts de  wetge- 
vende bevoegdheden van het Europese Parlement 
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EG heeft de concurrentiepositie van de EG-Ian- 
den op de wereldmarkt ernstig nadeel toege- 
bracht. Om daarin verandering te brengen moet 
ernst gemaakt worden met standaardisatie en het 
scheppen van voorwaarden voor technologische 
en industriele ontwikkeling. Eureka kan daarvan 
een voorbeeld zijn. Het midden- en kleinbedrijf 
zal bij dit en andere communautaire program- 
ma's op technologisch vernieuwend gebied zowel 
bij de  opzet alsook bij de uitvoering nauw betrok- 
ken dienen te zijn. Tevens dienen de resultaten 
van deze programma's binnen het bereik van klei- 
nere bedrijven te komen. 

9 15. Harmonisatie van de wetgeving op het ge- 
bied van het arbeidsrecht in de ruimste zin, van 
opleiding, vorming en scholing, van de inspraak 
en medezeggenschap van werknemers en verr.ui- 
ming en stimulering van de arbeidsmobiliteit zijn 
ook noodzakelijke elementen voor de ontwikke- 
ling van de EG. 

916. Regelgeving vanuit Europa dient niet te ko- 
men bovenop de nationale bepalingen, maar in 
plaats daarvan. Ook de Europese wetgever dient 
open oog te hebben voor het vermijden van niet 
noodzakelijke voorschriften. 

9 17. De Europese begroting dient afspiegeling te 
zijn van het beleid, dat nodig is om aan de EG een 
nieuw toekomstperspectief te geven. Door een be- 
ter evenwicht te bevorderen tussen vraag en aan- 
bod van de produkten van de  landbouw, zal het 
onevenredig aandeel van de kosten van het land- 
bouwbeleid kunnen worden verminderd en kan 
ruimte worden geschapen voor andere beleidson- 
derdelen. De stijging van de  landbouwuitgaven 
zal moeten achterblijven bij die van het totaal van 
de  begroting. 

9 18. De ruimte die ontstaat door het, door de 
Raad te realiseren, achterblijven van de  land- 
bouwuitgaven kan worden besteed voor nieuw be- 

kid. Dit kan ook worden gefinancie 
ruimte die ontstaat door bestaand Eu 
leid te schrappen of doordat het in de 
van bestaand nationaal beleid, waarv 
ciering dan naar de EG wordt overge 
houdt echter tevens in dat op het Eur 
ment een evenredig zwaardere Vera 
heid rust om die kosten tegenover de belastingbe- 
taler te verantwoorden. Daarbij kan het Europese 
Parlement zich niet onttrekken aan de financieel- 
economische realiteit zoals die door de  ministers 
van Financien van de lidstaten aan het begin van 
d e  begrotingsprocedure passend dient te worden 
gepresenteerd. 

9 19. Belangrijke bezuinigingen kunnen voorts 
worden bereikt door de uitvoerende organisatie 
van de EG efficienter te maken. Daarbij dient 
0.a. aandacht te worden besteed aan het aantal 
ambtenaren van de EG, de wijze en de plaats van 
vergaderen etc. Bij de aldus nagestreefde sterke- 
re doelmatigheid van het uitgavenbeleid van de 
Gemeenschap past een strakke begrotingsdiscip- 
line. Realisering daarvan biedt de voorwaarde, 
waaraan voldaan moet worden, om tot een verho- 
ging van de BTW-afdracht aan Brussel te kunnen 
komen. Een verhoging overigens, die nodig is we- 
gens de toetreding van Spanje en Portugal tot de 
EG. Het onderscheid tussen verplichte en niet- 
verplichte uitgaven op de EG-begroting dient te 
worden opgeheven. 

920. De begroting zal mede tot uitdrukking moe- 
ten brengen dat de EG niet alleen verantwoorde- 
lijkheid wil dragen voor de vooruitgang in de lid- 
staten maar ook voor de perspectieven van die 
landen in de wereld, die in welzijn en welvaart 
zijn achtergebleven. Er  moet met kracht naar 
worden gestreefd, dat de EG als geheel voldoet 
aan de internationaal gestelde doeleinden op het 
gebied van de ontwikkelingshulp en de bestrij- 
ding van de honger in de wereld. 

921. De vertraging in de ontwikkeling van de EG 
is voor een belangrijk deel te wijten aan de van 
het Verdrag van Rome afwijkende praktijk van 
besluitvorming en het dreigen met het gebruik 
van het vetorecht. Besluiten moeten als algemene 
regel met meerderheid van stemmen worden ge- 
nomen en unanimiteit dient te worden beperkt tot 
een zo klein mogelijk aantal in het Verdrag voor- 
ziene onderwerpen, waaronder die met betrek- 
king tot nieuwe leden of geheel nieuwe beleidster- 
reinen. Voor die laatste is differentiatie in het 
tempo van uitvoering aanvaardbaar. 

922. De Europese integratie dient voorts met 
kracht te worden bevorderd door een versterking 
van de Europese instellingen en verbreding van 
hun werkterrein. In het bijzonder moeten (onder 
het plafond) de budgettaire en voorts de  wetge- 
vende bevoegdheden van het Europese Parlement 







948. Liberalen veroordelen elke vorm van rassen- 
discriminatie en onderdrukking. Samen met de 
Westelijke partners streeft Nederland daarom 
naar beeindiging van het apartheidsbeleid in 
Zuid-Afrika langs vreedzame weg. De huidige 
ontwikkeling baart grote zorg. In samenwerking 
met de partners wordt daarom getracht invloed 
op  Pretoria uit te oefenen metals doel: het vreed- 
zaam tot stand komen van gelijkberechtiging van 
en toekenning van het staatsburgerschap aan de 
niet-blanke bevolkingsgroepen. Contacten met 
personen, groepen en organisaties in Zuid- Afrika 
die dit doel nastreven warden gei'ntensiveerd. 
Economische drukmaatregelen vormen op zich- 
zelf geen doeltreffend middel om het Zuidafri- 
kaanse bewind tot beeindiging van het huidige 
stelsel te brengen. Dit geldt in het bijzonder voor 
eenzijdige economische maatregelen van een en- 
kel land. Nederland draagt naar vermogen bij tot 
een spoedige regeling van het vraagstuk-Nami- 
bie, waardoor de Zuid-afrikaanse aanwezigheid 
in dit gebied kan worden beeindigd. 

949. Alle staten in het Midden-Oosten hebben 
recht op een bestaan binnen veilige en internatio- 
naal erkende grenzen. Dus oak de Arabische sta- 
ten dienen het bestaansrecht en het voortbestaan 
van Israel te aanvaarden en dit door uitdrukkelij- 
ke verklaringen te erkennen. Voor het bereiken 
van een vredesregeling en de  bepaling van de  we- 
derzijdse grenzen (in de geest van VN-resolutie 
242) dienen de nabuurstaten met Israel onder- 
handelingen te voeren. Een uiteindelijke vredes- 
regeling moet rekening houden met Palestijnse 
verlangens, waarbij de veiligheid van Israel niet 
mag worden aangetast. Aanvaarding van de PLO 
als medenonderhandelaar kan pas plaatsvinden, 
als zij werkelijk afziet van terreurdaden en haar 
doel - Israel te vernietigen - heeft opgegeven. 

950. Gestreefd wordt naar vreedzame en stabie- 
le verhoudingen in het gebied van de Golfstaten 
tnede wegens hun belangrijke plaats in de olie- 
voorzien~ng. 

9 5  1. Ons land bevordert met betrekking tot het 
Midden-Oosten een op alle hierboven omschre- 
ven doelen gericht beleid in Europees verband, 
dat tot stand komt na diepgaand overleg met de 
VS. 

952. Het grootste aaneengesloten gebied waar 
sprake is van een voortdurende en een ernstige 
schending van de mensenrechten wordt gevormd 
door het Oostblok. De Oostbloklanden dienen ge- 
houden te worden aan de VN- verdragen over 
mensenrechten en aan de Slotakte van Helsinki. 
Ons land stelt zich daartoe actief op in alle daar- 
voor geschikte fora. 

VREDE EN VEILIGHEID 

953. Het proces dat in gang is gezet door de ak- 
koorden van Helsinki vormt een graadmeter voor 
de  verhoudingen tussen Oost en West. Voor be- 
houd van vrede en veiligheid dienen deze akkoor- 
den te warden nageleefd. De positie en rol van de 
burgers, de veiligheid en met name de vrije com- 
niunicatie tussen landen en volkeren zijn van be- 
lang voor duurzame vrede en veiligheid. 

954. In het beleid voor vrede en veiligheid zal de 
hoogste voorrang moeten worden gegeven aan het 
bevorderen van wederzijdse wapenbeheersing en 
wapenbeperking en aan het verminderen van de 
afhankelijkheid van kernbewapening. 

955. De nadruk van onze defensie-inspanning zal 
moeten liggen op een moderne conventionele bij- 
drage, mede van belang om de afhankelijkheid 
van kernwapens te verminderen. Moderne tech- 
nologieen dienen positief tegemoet getreden te 
warden. Zij vormen een belangrijke bijdrage in 
de  verbetering van het defensievermogen van het 
westerse bondgenootschap met conventionele 
middelen, waardoor een wezenlijke bijdrage 
wordt geleverd aan het streven naar vermindering 
van afhankelijkheid van in het bijzonder korte- 
dracht-kernwapens. 

956. De VVD gaat accoord met het onderzoek 
naar de verdediging tegen kernraketten zoals be- 
oogd door het Strategisch Defensie Initiatief 
(SDI) van de VS. De onderzoekresultaten zullen 
te zijner tijd beoordeeld moeten worden aan de  
hand van de volgende criteria: - kan bet de stabili- 
teit in de krachtsverhoudingen bevorderen; 
- is het effectief; 
- is het betaalbaar; 
- kan het tweezijdige vermindering van kernwa- 
pens vergemakkelijken; 
- kan het de veiligheid van West-Europa verho- 
gen? 
Het zal nag tot begin van de jaren negentig duren 
voordat duidelijk is of aan deze criteria kan wor- 
den voldaan. 

957. Het lidmaatschap van de NAVO is de hoek- 
steen van ons veiligheidsbeleid. Dit lidmaatschap 
eist van ons land de bereidheid loyaal zijn aandeel 
in de verdediging van het Westen te nemen. Daar- 
toe behoort uitvoering van het besluit van 1 juni 
1984 inzake kruisvluchtwapens. Eenzijdige ver- 
minderinr! van de Nederlandse defensie- i n s~an-  
ning ufc&zijdigc ontwapening wordt met kkacht 
van dc hand gcwc7en. Dc VVD streeft nnar ver- 
antwoorde wapenbeheersingsafspraken tussen 
Oost en West op alle terreinen. 

958. Binnen de NAVO en andere internationale 
organisaties zoals bijv. de WEU moet Nederland 
streven naar een stelsel van betekenisvolle politie- 

ke consultaties op een ogenblik, dat het beleid nag 
niet is vastgelegd. 

959. Biologische en chemische wapens dienen 
wereldwijd te worden uitgebannen. Zolang dit 
niet het geval is dienen de Nederlandse strijd- 
krachten adequaat tegen deze wapens beschermd 
te worden. . 
Teneinde het hoofd te bieden aan het toenemend 
internationaal terrorisme, de drugshandel en de 
wapensmokkel, dient het werk van de nationale 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet alleen 
nationaal te worden eeintensiveerd maar ook over 
de  grenzen heen, terhijl daarnaast zeergrote aan- 
dacht moet warden besteed aan opleiding en uit- 
rusting van parate terreurbestrijdingseenheden. 

DEFENSIE 

960. Voor een wezenlijke bijdrage van ons land 
aan het Westelijke bondgenootschap dienen de 
Nederlandse strijdkrachten over de nodige mid- 
delen te beschikken om hun taak in NAVO-ver- 
band te kunnen vervullen. Daartoe is oak de met 
de  bondgenoten overeengekomen reek groei van 
de  defensie-inspanning met 3% perjaar nodig. 
Voorts dienen de Nederlandse strijdkrachten te 
zijn voorzien van de noodzakelijke uitrusting om 
aan andere defensietaken (zoals VN-taken) tege- 
moet te kunnen komen. 

96 1. De NAVO-bondgenoten moeten hoge priori- 
teit geven aan standaardisatie van materieel en 
uitwisselbaarheid van onderdelen. Naast de be- 
staande NAVO-procedures dienen nationale pro- 
cedures op elkaar afgestemd te warden, zodat 
operationele samenwerking van militaire eenhe- 
den zowel organisatorisch, administratief als lo- 
gistiek zonder problemen kan geschieden. 

962. In de zogenaamde two-way-street dienen de 
VS tot aanschaf van door de Europese landen ge- 
zamenlijk geproduceerd materieel. Daartoe is het 
nodig dat de Europese bondgenoten samenwer- 
ken. 

963. De Europese samenwerking in de tndepen- 
dent European Programme Group (IEPG), Euro- 
groep en West-Europese Unie dient op elkaar te 
warden afgestemd en verder te worden uitge- 
bouwd. Aanschaf van Europees defensiemate- 
rieel dient echter niet voort te komen uit eenzijdi- 
ge opstelling, waardoor de militaire noodzaak en 
de eisen van kwaliteit en betaalbaarheid worden 
veronachtzaamd. 

exploitatie worden betrokken. 

965. De civiele verdediging dient verder te wor- 
den ontwikkeld en te worden geentegreerd in het 
huidige veiligheidsbeleid. De afstemming in het 
kader van het staatsnoodrecht, van de diverse be- 
voegdheden, dient reeds in normale omstandighe- 
den te zijn geregeld. 

966. De dienstplicht moet behouden blijven als 
maatschappelijke basis voor de krijgsmacht. An- 
dere dienstplichtstelsels dan het huidige verdie- 
nen nadere studie, waarbij eveneens de dienst- 
plicht voor vrouwen kan worden betrokken. In 
principe moeten alle militaire functies voor vrou- 
wen openstaan. Daartoe zal de integratie van de 
vrouw in de krijgsmacht met voortvarendheid 
worden gerealiseerd. 

967. Beroepsmilitairen die zich niet loyaal ten 
opzichte van aan hen gestelde taken willen of 
kunnen opstellen dienen de consequenties hieruit 
te trekken. 

968. Door de operationele taak van de krijgs- 
macht worden aan de militairen eisen gesteld, die 
een specifieke positie rechtvaardigen. Deze ope- 
rdtionele taak kan alleen dan warden ~iitgevoerd 
indien grote aandacht wordt besteed aan oplei- 
ding en motivatie van het personeel. De rechtspo- 
sitie van het militaire personeel dient te worden 
verbeterd en een rechtvaardiger beloning te wor- 
den verwezenlijkt. Dit geldt eveneens voor gewe- 
zen militairen. Er  dient te warden gezocht naar 
mogelijkheden om door dienstplichtigen 
tijdens de dienstplicht opgelopen maatschappelij- 
ke achterstand op evenwichtige wijze te compen- 
seren. 

969. Voortdurende toetsing van de defensie-orga- 
nisatie aan de criteria: decentralisatie, deregule- 
ring en het tegengaan van bureaucratisering, is 
van groot belang. Dit moet leiden tot een grotere 
doelmatigheid en doeltreffendheid. Het inschake- 
len van onafhankelijke deskundigen kan daartoe 
een middel zijn. De centrale organisatie van het 
departement tvordt versterkt als bestuurshulp 
voor de politieke leiding. 

964. Bij investeringsbeslissingen moet rekening 
warden gehouden met standaardisatie en Europe- 
se samenwerking, naast militaire noodzaak, fi- 
nanciele haalbaarheid en nationale industriele be- 
trokkenheid. Tevens moeten bij de besluitvor- 
ming de-consequenties voor het personeel en de  



948. Liberalen veroordelen elke vorm van rassen- 
discriminatie en onderdrukking. Samen met de 
Westelijke partners streeft Nederland daarom 
naar beeindiging van het apartheidsbeleid in 
Zuid-Afrika langs vreedzame weg. De huidige 
ontwikkeling baart grote zorg. In samenwerking 
met de partners wordt daarom getracht invloed 
op  Pretoria uit te oefenen metals doel: het vreed- 
zaam tot stand komen van gelijkberechtiging van 
en toekenning van het staatsburgerschap aan de 
niet-blanke bevolkingsgroepen. Contacten met 
personen, groepen en organisaties in Zuid- Afrika 
die dit doel nastreven warden gei'ntensiveerd. 
Economische drukmaatregelen vormen op zich- 
zelf geen doeltreffend middel om het Zuidafri- 
kaanse bewind tot beeindiging van het huidige 
stelsel te brengen. Dit geldt in het bijzonder voor 
eenzijdige economische maatregelen van een en- 
kel land. Nederland draagt naar vermogen bij tot 
een spoedige regeling van het vraagstuk-Nami- 
bie, waardoor de Zuid-afrikaanse aanwezigheid 
in dit gebied kan worden beeindigd. 

949. Alle staten in het Midden-Oosten hebben 
recht op een bestaan binnen veilige en internatio- 
naal erkende grenzen. Dus oak de Arabische sta- 
ten dienen het bestaansrecht en het voortbestaan 
van Israel te aanvaarden en dit door uitdrukkelij- 
ke verklaringen te erkennen. Voor het bereiken 
van een vredesregeling en de  bepaling van de  we- 
derzijdse grenzen (in de geest van VN-resolutie 
242) dienen de nabuurstaten met Israel onder- 
handelingen te voeren. Een uiteindelijke vredes- 
regeling moet rekening houden met Palestijnse 
verlangens, waarbij de veiligheid van Israel niet 
mag worden aangetast. Aanvaarding van de PLO 
als medenonderhandelaar kan pas plaatsvinden, 
als zij werkelijk afziet van terreurdaden en haar 
doel - Israel te vernietigen - heeft opgegeven. 

950. Gestreefd wordt naar vreedzame en stabie- 
le verhoudingen in het gebied van de Golfstaten 
tnede wegens hun belangrijke plaats in de olie- 
voorzien~ng. 

9 5  1. Ons land bevordert met betrekking tot het 
Midden-Oosten een op alle hierboven omschre- 
ven doelen gericht beleid in Europees verband, 
dat tot stand komt na diepgaand overleg met de 
VS. 

952. Het grootste aaneengesloten gebied waar 
sprake is van een voortdurende en een ernstige 
schending van de mensenrechten wordt gevormd 
door het Oostblok. De Oostbloklanden dienen ge- 
houden te worden aan de VN- verdragen over 
mensenrechten en aan de Slotakte van Helsinki. 
Ons land stelt zich daartoe actief op in alle daar- 
voor geschikte fora. 

VREDE EN VEILIGHEID 

953. Het proces dat in gang is gezet door de ak- 
koorden van Helsinki vormt een graadmeter voor 
de  verhoudingen tussen Oost en West. Voor be- 
houd van vrede en veiligheid dienen deze akkoor- 
den te warden nageleefd. De positie en rol van de 
burgers, de veiligheid en met name de vrije com- 
niunicatie tussen landen en volkeren zijn van be- 
lang voor duurzame vrede en veiligheid. 

954. In het beleid voor vrede en veiligheid zal de 
hoogste voorrang moeten worden gegeven aan het 
bevorderen van wederzijdse wapenbeheersing en 
wapenbeperking en aan het verminderen van de 
afhankelijkheid van kernbewapening. 

955. De nadruk van onze defensie-inspanning zal 
moeten liggen op een moderne conventionele bij- 
drage, mede van belang om de afhankelijkheid 
van kernwapens te verminderen. Moderne tech- 
nologieen dienen positief tegemoet getreden te 
warden. Zij vormen een belangrijke bijdrage in 
de  verbetering van het defensievermogen van het 
westerse bondgenootschap met conventionele 
middelen, waardoor een wezenlijke bijdrage 
wordt geleverd aan het streven naar vermindering 
van afhankelijkheid van in het bijzonder korte- 
dracht-kernwapens. 

956. De VVD gaat accoord met het onderzoek 
naar de verdediging tegen kernraketten zoals be- 
oogd door het Strategisch Defensie Initiatief 
(SDI) van de VS. De onderzoekresultaten zullen 
te zijner tijd beoordeeld moeten worden aan de  
hand van de volgende criteria: - kan bet de stabili- 
teit in de krachtsverhoudingen bevorderen; 
- is het effectief; 
- is het betaalbaar; 
- kan het tweezijdige vermindering van kernwa- 
pens vergemakkelijken; 
- kan het de veiligheid van West-Europa verho- 
gen? 
Het zal nag tot begin van de jaren negentig duren 
voordat duidelijk is of aan deze criteria kan wor- 
den voldaan. 

957. Het lidmaatschap van de NAVO is de hoek- 
steen van ons veiligheidsbeleid. Dit lidmaatschap 
eist van ons land de bereidheid loyaal zijn aandeel 
in de verdediging van het Westen te nemen. Daar- 
toe behoort uitvoering van het besluit van 1 juni 
1984 inzake kruisvluchtwapens. Eenzijdige ver- 
minderinr! van de Nederlandse defensie- i n s~an-  
ning ufc&zijdigc ontwapening wordt met kkacht 
van dc hand gcwc7en. Dc VVD streeft nnar ver- 
antwoorde wapenbeheersingsafspraken tussen 
Oost en West op alle terreinen. 

958. Binnen de NAVO en andere internationale 
organisaties zoals bijv. de WEU moet Nederland 
streven naar een stelsel van betekenisvolle politie- 

ke consultaties op een ogenblik, dat het beleid nag 
niet is vastgelegd. 

959. Biologische en chemische wapens dienen 
wereldwijd te worden uitgebannen. Zolang dit 
niet het geval is dienen de Nederlandse strijd- 
krachten adequaat tegen deze wapens beschermd 
te worden. . 
Teneinde het hoofd te bieden aan het toenemend 
internationaal terrorisme, de drugshandel en de 
wapensmokkel, dient het werk van de nationale 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet alleen 
nationaal te worden eeintensiveerd maar ook over 
de  grenzen heen, terhijl daarnaast zeergrote aan- 
dacht moet warden besteed aan opleiding en uit- 
rusting van parate terreurbestrijdingseenheden. 

DEFENSIE 

960. Voor een wezenlijke bijdrage van ons land 
aan het Westelijke bondgenootschap dienen de 
Nederlandse strijdkrachten over de nodige mid- 
delen te beschikken om hun taak in NAVO-ver- 
band te kunnen vervullen. Daartoe is oak de met 
de  bondgenoten overeengekomen reek groei van 
de  defensie-inspanning met 3% perjaar nodig. 
Voorts dienen de Nederlandse strijdkrachten te 
zijn voorzien van de noodzakelijke uitrusting om 
aan andere defensietaken (zoals VN-taken) tege- 
moet te kunnen komen. 

96 1. De NAVO-bondgenoten moeten hoge priori- 
teit geven aan standaardisatie van materieel en 
uitwisselbaarheid van onderdelen. Naast de be- 
staande NAVO-procedures dienen nationale pro- 
cedures op elkaar afgestemd te warden, zodat 
operationele samenwerking van militaire eenhe- 
den zowel organisatorisch, administratief als lo- 
gistiek zonder problemen kan geschieden. 

962. In de zogenaamde two-way-street dienen de 
VS tot aanschaf van door de Europese landen ge- 
zamenlijk geproduceerd materieel. Daartoe is het 
nodig dat de Europese bondgenoten samenwer- 
ken. 

963. De Europese samenwerking in de tndepen- 
dent European Programme Group (IEPG), Euro- 
groep en West-Europese Unie dient op elkaar te 
warden afgestemd en verder te worden uitge- 
bouwd. Aanschaf van Europees defensiemate- 
rieel dient echter niet voort te komen uit eenzijdi- 
ge opstelling, waardoor de militaire noodzaak en 
de eisen van kwaliteit en betaalbaarheid worden 
veronachtzaamd. 

exploitatie worden betrokken. 

965. De civiele verdediging dient verder te wor- 
den ontwikkeld en te worden geentegreerd in het 
huidige veiligheidsbeleid. De afstemming in het 
kader van het staatsnoodrecht, van de diverse be- 
voegdheden, dient reeds in normale omstandighe- 
den te zijn geregeld. 

966. De dienstplicht moet behouden blijven als 
maatschappelijke basis voor de krijgsmacht. An- 
dere dienstplichtstelsels dan het huidige verdie- 
nen nadere studie, waarbij eveneens de dienst- 
plicht voor vrouwen kan worden betrokken. In 
principe moeten alle militaire functies voor vrou- 
wen openstaan. Daartoe zal de integratie van de 
vrouw in de krijgsmacht met voortvarendheid 
worden gerealiseerd. 

967. Beroepsmilitairen die zich niet loyaal ten 
opzichte van aan hen gestelde taken willen of 
kunnen opstellen dienen de consequenties hieruit 
te trekken. 

968. Door de operationele taak van de krijgs- 
macht worden aan de militairen eisen gesteld, die 
een specifieke positie rechtvaardigen. Deze ope- 
rdtionele taak kan alleen dan warden ~iitgevoerd 
indien grote aandacht wordt besteed aan oplei- 
ding en motivatie van het personeel. De rechtspo- 
sitie van het militaire personeel dient te worden 
verbeterd en een rechtvaardiger beloning te wor- 
den verwezenlijkt. Dit geldt eveneens voor gewe- 
zen militairen. Er  dient te warden gezocht naar 
mogelijkheden om door dienstplichtigen 
tijdens de dienstplicht opgelopen maatschappelij- 
ke achterstand op evenwichtige wijze te compen- 
seren. 

969. Voortdurende toetsing van de defensie-orga- 
nisatie aan de criteria: decentralisatie, deregule- 
ring en het tegengaan van bureaucratisering, is 
van groot belang. Dit moet leiden tot een grotere 
doelmatigheid en doeltreffendheid. Het inschake- 
len van onafhankelijke deskundigen kan daartoe 
een middel zijn. De centrale organisatie van het 
departement tvordt versterkt als bestuurshulp 
voor de politieke leiding. 

964. Bij investeringsbeslissingen moet rekening 
warden gehouden met standaardisatie en Europe- 
se samenwerking, naast militaire noodzaak, fi- 
nanciele haalbaarheid en nationale industriele be- 
trokkenheid. Tevens moeten bij de besluitvor- 
ming de-consequenties voor het personeel en de  



BI JLAGE: 

GLOBALE KWANTIFICERING VVD-VERKIEZINGS- 
PROGRAMMA 1986-1990 
Aangepaste versie na vaststelling van het verkiezingsprogramma door de 72e 
1 7 en 18 januari 1986. 

algemene vergadering van 

I. VERONDERSTELLINGEN: 

I.  reele groei nationaal inkomen (NI) : 2% perjaar 

2. inflatie : 2%perjaar 

3. endogene daling van de collectieve uitgaven* : 3 3 %  N I  gehele periode 

4. endogene daling van de niet-belasting-ont- 
vangsten incl. aardgas* : 3,5% NI  gehele periode 

5. financieringstekort gehele overheid 1986 : 7 B 7.5% N I  

6. mutatie loonvoet markt-en trendsector** : 2% (incl. incidenteel) 
per jaar. 

7. toeloop op de arbeidsmarkt (van 200.000 ar- : tenminste opgevangen d.m.v. arbeidsduurverkor- 
beidsjaren in de gehele periode) ting, deeltijdarbeid, VUT en jeugdwerkplannen 

8. WIR wordt omgezet in vervroegde afschrij- : met gelijkblijvend netto-profijt voor het bedrijfs- 
ving en investeringsaftrek (VAIA) c.q. verlaging leven. 
werkgeverslasten 

9. beleidsintensiveringen*** (van 2 i 3 mld in de : financiering door herschikking van lopende uitga- 
gehele periode) ven (zoveel mogelijk op hetzelfde begrotings- 

hoofdstuk) 

11. DOELSTELLINGEN: 

1. verlaging collectieve lastendruk (incl. omzet- : I% N I  per jaar 
ting WIR in VAIA etc.) 

2. verlaging financieringstekort gehele overheid : 0.75% N1 per jaar 
(incl. sociale verzekeringen) 

* conform Miljoenennota 1986 tabellen 5.3.2 en 5.3.3; endogene daling collectieve uitgaven is inclusief 
opbrengst stelselwijziging sociale zekerheid (ca. 2 mld in 1990) 
**  conform Miljoenennota 1986 
*** met name: uitgaven ter versterking rechtsorde/politie; plannen ten behoeve van langdurig werklo- 
Zen; uitbreiding leerlingwezen/beroepsonderwijs; beleid ten gunste van midden- en kleinbedrijflland- 
bouw 

Ill .  COLLECTIEVE UITGAVENONTWIKKELING: 

verlaging collectieve uitgaven* (excl. omzetting 
W I R  in VAIA etc.) : 2% N I  per jaar** 

IV. OMBUIGINGSTAAKSTELLING 1986-1990: 

1. Financiering van de doelstellingen 
- verlaging collectieve lasten : 4%NIe** 
w.v.: 
- verlaging belastingen en premies voor de bur- 
ger : l , ~ %  NI 
- endogene daling binnenlands aardgas als collec- 
tieve last voor de burger : 0,75% N I  

- endogene daling vennootschapsbelasting op 
niet-belasting-middelen : 0.75% N I  
- omzetting WIR in VAIA etc. : 1%NI  
- endogene dalinge overige niet belastingmidde- 
len : 2%NI 
- verlaging financieringstekort gehele overheid 
(incl. SV) : 3%NIt*** 

- daling totaal collectieve inkomsten : 9%NI  

2. Verlaging van de collectieve uitgaven 
- endogene daling van de collectieve uitgaven : 3 3 %  N I  
- omzetting WIR in VAIA etc : 1%NI 
- ombuigingstaakstelling VVD-programma 
(saldopost) : 4,5%N1 

- daling totaal collectieve uitgaven : 9%NI  

3. Benodigde ombuigingen 
bedragen derhalve 4 3 %  N I =  18 B 20 mld 

4. De daardoor geschapen financiele ruimte wordt als volgt aangewend: 
- 12 mld voor reductie financieringstekort gehele overheid (incl. SV) 
- 6 i 8 mld voor belasting- en premieverlaging voor de  burger 

* als resultante van de doelstellingen 11, I en II,2 bij de  gemaakte veronderstellingen 
** metals resultaat een collectieve uitgavenniveau van 60% N I  of minder in 1990 
*** een mogelijke 0,5% hogere economische groei geeft een extra ruimte van 4 B 5 mld (1 B 1,5% NI)  
in 1986-1990, die geheel benut zal worden voor verdere verlaging van de  belastingen en premies van de 
burger 
**** dit maakt een daling van de rentevoet mogelijk tot 5,5% B 6% in 1990 

V. INVULLING OMBUIGINGSTAAKSTELLING 1986-1990: 

I. Sociale zekerheid* 
- bevriezing wet aanpassingsmechanisme 
(WAM1 , . -. -,. 
- verhoging toegangsdrcmpel WAO, woonland- 
beginscl en afschaffing rangorde kinderbijslag : 3 i 4 mld 

2. Bestrijding fraudefoneigenlijk gebruik 
- in de sfeer van belastingen, uitkeringen en sub- 
sidies (0.a. door invoering SOFI-nummer) : 3mld 

3. Personeel collectieve sector 
- 2% per jaar volumebeperking rijkspcrsoncel 
(uitgc/onderd rcchtsordc en militair-personeel): 
0 ,s  a I mld 
- 2% per jaar volumebeperking personeel lagere 
overheden: 1 mld 
- aanpassing pensioenpremieafdracht overheid 
als werkgever i.v.m. actuariele verbetering ABP: 
1,5B2mld 

- totaal : 3B4mld 

4. Volksgezondheid 
- de in de meerjarencijfers begrepen volumestij- 
ging van 1% wordt omgezet in een volumedaling 
van 1%; meer efficiente bedrijfsvoering door bud- 
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ving en investeringsaftrek (VAIA) c.q. verlaging leven. 
werkgeverslasten 

9. beleidsintensiveringen*** (van 2 i 3 mld in de : financiering door herschikking van lopende uitga- 
gehele periode) ven (zoveel mogelijk op hetzelfde begrotings- 

hoofdstuk) 

11. DOELSTELLINGEN: 

1. verlaging collectieve lastendruk (incl. omzet- : I% N I  per jaar 
ting WIR in VAIA etc.) 

2. verlaging financieringstekort gehele overheid : 0.75% N1 per jaar 
(incl. sociale verzekeringen) 

* conform Miljoenennota 1986 tabellen 5.3.2 en 5.3.3; endogene daling collectieve uitgaven is inclusief 
opbrengst stelselwijziging sociale zekerheid (ca. 2 mld in 1990) 
**  conform Miljoenennota 1986 
*** met name: uitgaven ter versterking rechtsorde/politie; plannen ten behoeve van langdurig werklo- 
Zen; uitbreiding leerlingwezen/beroepsonderwijs; beleid ten gunste van midden- en kleinbedrijflland- 
bouw 

Ill .  COLLECTIEVE UITGAVENONTWIKKELING: 

verlaging collectieve uitgaven* (excl. omzetting 
W I R  in VAIA etc.) : 2% N I  per jaar** 

IV. OMBUIGINGSTAAKSTELLING 1986-1990: 

1. Financiering van de doelstellingen 
- verlaging collectieve lasten : 4%NIe** 
w.v.: 
- verlaging belastingen en premies voor de bur- 
ger : l , ~ %  NI 
- endogene daling binnenlands aardgas als collec- 
tieve last voor de burger : 0,75% N I  

- endogene daling vennootschapsbelasting op 
niet-belasting-middelen : 0.75% N I  
- omzetting WIR in VAIA etc. : 1%NI  
- endogene dalinge overige niet belastingmidde- 
len : 2%NI 
- verlaging financieringstekort gehele overheid 
(incl. SV) : 3%NIt*** 

- daling totaal collectieve inkomsten : 9%NI  

2. Verlaging van de collectieve uitgaven 
- endogene daling van de collectieve uitgaven : 3 3 %  N I  
- omzetting WIR in VAIA etc : 1%NI 
- ombuigingstaakstelling VVD-programma 
(saldopost) : 4,5%N1 

- daling totaal collectieve uitgaven : 9%NI  

3. Benodigde ombuigingen 
bedragen derhalve 4 3 %  N I =  18 B 20 mld 

4. De daardoor geschapen financiele ruimte wordt als volgt aangewend: 
- 12 mld voor reductie financieringstekort gehele overheid (incl. SV) 
- 6 i 8 mld voor belasting- en premieverlaging voor de  burger 

* als resultante van de doelstellingen 11, I en II,2 bij de  gemaakte veronderstellingen 
** metals resultaat een collectieve uitgavenniveau van 60% N I  of minder in 1990 
*** een mogelijke 0,5% hogere economische groei geeft een extra ruimte van 4 B 5 mld (1 B 1,5% NI)  
in 1986-1990, die geheel benut zal worden voor verdere verlaging van de  belastingen en premies van de 
burger 
**** dit maakt een daling van de rentevoet mogelijk tot 5,5% B 6% in 1990 

V. INVULLING OMBUIGINGSTAAKSTELLING 1986-1990: 

I. Sociale zekerheid* 
- bevriezing wet aanpassingsmechanisme 
(WAM1 , . -. -,. 
- verhoging toegangsdrcmpel WAO, woonland- 
beginscl en afschaffing rangorde kinderbijslag : 3 i 4 mld 

2. Bestrijding fraudefoneigenlijk gebruik 
- in de sfeer van belastingen, uitkeringen en sub- 
sidies (0.a. door invoering SOFI-nummer) : 3mld 

3. Personeel collectieve sector 
- 2% per jaar volumebeperking rijkspcrsoncel 
(uitgc/onderd rcchtsordc en militair-personeel): 
0 ,s  a I mld 
- 2% per jaar volumebeperking personeel lagere 
overheden: 1 mld 
- aanpassing pensioenpremieafdracht overheid 
als werkgever i.v.m. actuariele verbetering ABP: 
1,5B2mld 

- totaal : 3B4mld 

4. Volksgezondheid 
- de in de meerjarencijfers begrepen volumestij- 
ging van 1% wordt omgezet in een volumedaling 
van 1%; meer efficiente bedrijfsvoering door bud- 



gettering; reconstructie ziekenfondswet en 
AWBZ; schoning verstrekkingenpakket zieken- : 3 mld 
fondswet 

* de koopkracht van dc uitkeringsgercchtigden kan door dc beoogdc collcctieve lastenverlichting (bij 
dc gcmaaklc veronderstellingen, d.w.z.296 groei) gcwaarborgd worden 

5. Rijksbegroting 
- Onderwijs en Wetenschappen 
vermindering van de meerjarenraming met 1% p.j. samenhangend met de demografische ontwikkeling 
(onder meer sterkere aanpassing personeelsvolume in verband daarmee; intensivering profijtgedachte; 
vermindering inkomenssubsidies) 1 mld 
- Volkshuisvestina 
aanpassing van de-meerjarencijfers in samenhang met verzadigingsverschijnselen in de gesubsidieerde 
woninnbouw (verminderinn woninnwetkredieten. obiect- en subiectsubsidies): 1.5 mld . - , . 
- ~erEeer  en Waterstaat - 
intensivering profijtgedachte in het openbaar vervoer in combinatie met aanpassina diensten aan het . - 
reizigersaanbod: 0,Smld. 
- Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) 
intensivering profijtgedachte in maatschappelijke dienstverlening en sociaal-cultureel werk; 2% per 
jaar volumebeperking personeel gesubsidieerde instellingen (uitgezonderd personeel bejaarden- en ge- 
handicaptenzorg): 0,s mld 
- Economische Zaken 
uitdunnen en stroomlijnen van de financiele instrumenten; afstoten van staatsdeelnemingen en kredie- 
ten: 0.5% mld 
- ~ l l e  departementen 
voortzetting heroverwegingen vermindering open-einde-regelingen door effectieve budgettering en an- 
dere maatregelen; meer efficiente bedrijfsvoering via verscherpte budgettering; privatisering van over- 
heidstaken die evengoed of beter door de particuliere sector uitgevoerd kunnen worden: 2 mld 

- Totaal ombuigingen Rijksbegroting : 6 mld 

6. Totaal ombuigingen collectieve sector : 18 mld i 20 mld* 

* Doorrekening door het CPB leert (op basis van de endogene ontwikkeling conform de CPB-opvatting) 
dater  in de VVD-opstelling een overdekking zit van ca. 3 mld (0,75% NI) voor de gehele periode. Deze 
overdekking vormt een extra zekerheid bij eventueel minder gunstig uitvallende veronderstellingen (zie 
1.6; 1.7 en 1.9.) 
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