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De burger moet de belangrijke vraagstukken in de politiek weer kunnen herkennen en 

weten waarvoor hij kiest. Politici moeten daarom heldere keuzen maken. In dit pro-

gramma maakt de VVD duidelijk waar ze nu en straks voor staat. De VVD maakt haar 

keuzen helder door een programma met een beperkt aantal actiepunten. Voordat wij dit 

programma presenteren, schetsen wij in deze inleiding ontwikkelingen waarmee de 

Nederlandse samenleving wordt geconfronteerd. De contouren van het politieke ant-

woord erop worden daarbij duidelijk. Vervolgens werken wij dit antwoord verder uit in 

ons kernprogramma voor de volgende regeerperiode. 

Durf schept onze toekomst 
Op de drempel van een nieuw tijdperk, aan het begin van een periode met belangrijke 

veranderingen in ons bestaan, moet de noodzakelijke vernieuwing van de samenleving 
met durf en creativiteit worden aangepakt. In deze tijd vol onzekerheden moeten angst 

voor verandering, verlamming door gebrek aan fantasie plaatsmaken voor dadendrang 

en scheppingskracht. Nederland moet weer aan de slag. Voor de VVD geldt dat wij ons 

moeten inspannen om het beste uit de samenleving te halen. 

Willen wij onze positie in de wereld en in een verenigd Europa verbeteren, dan moet de 
samenleving actiever worden. Dat geldt in principe voor iedereen in ons land. De VVD 

vindt de huidige ontwikkeling, die leidt tot toenemende werkloosheid en passiviteit dan 

ook volstrekt onaanvaardbaar. Hierdoor raakt de samenleving uit haar evenwicht. 

Steeds minder mensen moeten zorgen voor het draagvlak van onze welvaart en onze 

voorzieningen, terwijl steeds meer mensen door werkloosheid, ziekte en arbeidsonge-

schiktheid aan de kant komen te staan. Enerzijds dus een toenemende belasting van de 
werkende bevolking en anderzijds een groeiende leegte in het bestaan van velen. 

Daarom: met ons  alien  weer aan de slag. 

De toename van de werkloosheid heeft niet alleen economische gevolgen. Werkloosheid 

is vooral ook een sociaal probleem. Mensen die kunnen en willen werken staan niet 

graag aan de kant. De ontplooiing van talenten, het zich opgenomen voelen in het 

maatschappelijk verband, hangen vaak samen met het hebben van betaald werk. De 

burger voelt zich verantwoordelijk voor zijn bestaan en wil die verantwoordelijkheid 

waarmaken door zelf een inkomen te verdienen. Gerechtvaardigde verlangens worden 
gefrustreerd indien men aangeleerde kennis en vaardigheden niet kan gebruiken door 

een stagnerende economie. Talenten worden zo onnodig verspild. 
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45 Inkomen en werk 
46 Hoe kunnen wij de werkgelegenheid weer doen groeien? Dit niet in de eerste plaats om 

47 allerlei luxe behoeften te kunnen bevredigen, maar vooral om een groot aantal mensen 

48 weer een zinvol bestaan te geven. De VVD vindt dat inspanning, proberen verder te 

49 komen, te weinig wordt geprikkeld. Aan de ene kant is er te weinig verschil tussen de 

50 hoogte van de lonen en de uitkeringen, aan de andere kant zijn de lonen te sterk in 

51 elkaar gedrukt. De VVD vindt dat inspanningsverschillen moeten leiden tot inkomens- 

52 verschillen. Het is niet rechtvaardig als deze verschillen door de overheid voor een groot 

53 deel worden wegbelast. 

54 

55 

56 Lastenverlichting 
57 Terwijl de arbeidskosten in Nederland relatief hoog zijn, raken wij, als het gaat om de 

58 netto-inkomens in Europa, steeds verder achterop. Kortom, de collectieve lasten zijn te 

59 hoog. Deze lasten verslechteren bovendien onze concurrentiepositie in Europa. De VVD 

60 wil die lasten verlagen met het oog op de werkgelegenheid. Dit kan door de hoogte van 

61 de uitkeringen te beperken, waardoor de sociale premies naar beneden kunnen. Dat kan 

62 verder door meer te bezuinigen op ondoelmatige overheidsbestedingen in de consump- 

63 tieve sfeer, waardoor de belastingen kunnen dalen. Die bezuinigingen zijn ook nodig om 

64 de groei van de staatsschuld te beperken. Nu groeit die schuld sterker dan het nationale 

65 inkomen, waardoor toekomstige generaties worden geconfronteerd met toenemende las- 

66 ten, omdat de huidige generatie de rekening voor de eigen consumptieve uitgaven niet 

67 wenst te betalen. De VVD vindt dat de overheid alleen geld mag lenen voor investerin- 

68 gen met een langdurig rendement. Tegenover de last voor het nageslacht staat dan een 

69 nagelaten kapitaal. 

70 

71 
72 Zelfstandig en verantwoordelijk 
73 De laatste tijd hoort men steeds vaker dat verder bezuinigen eigenlijk niet meer kan. De 

74 VVD vindt echter dat een aanzienlijk bedrag door de overheid ondoelmatig wordt uitge- 

75 geven. Subsidies en andere inkomensoverdrachten leiden vaak tot het zinloos rondpom- 

76 pen van geld. Indien de verantwoordelijkheid van de overheid voor de sociale zekerheid 

77 wordt beperkt tot uitkeringen op een basisniveau, dan kan dat een aanmerkelijke bespa- 

78 ring opleveren. Besparingen op de uitkeringen zijn ook mogelijk indien de uitkeringsge- 

79 rechtigde niet de enige kostwinner in het gezin is. Beperking van de uitkeringshoogte is 

80 aanvaardbaar ervan uitgaande dat beide levenspartners in beginsel zelf de mogelijkheid 

81 hebben om betaalde arbeid te verrichten. Daardoor daalt de lastendruk en krijgen de 

82 mensen een grotere keuzevrijheid. De VVD wil deze keuzevrijheid vergroten, omdat zij 

83 weet dat mondige en zelfstandige mensen een grotere verantwoordelijkheid toekomt. 

84 Echt belangrijke bezuinigingen op het totaal aan uitkeringen komen echter voort uit de 

85 groei van de werkgelegenheid, waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden wordt terug- 

86 gedrongen. De bezuinigingen hier zijn dus zowel een voorwaarde voor, als een gevolg 

87 van werkgelegenheidsgroei. 



7 NEDERLAND MOET WEER AAN DE SLAG 

88 

89 
90 Kerntaken 
91 Verlaging van de overheidsbestedingen is mogelijk als de overheid zich beperkt tot haar 

92 kerntaken, tot datgene waarvoor we haar hebben bedoeld. Deze taken moeten met 

93 voortvarendheid worden aangepakt. Dat wil zeggen dat de overheid moet doen waar ze 

94 goed in is, en nalaten wat beter in de particuliere sector gedaan kan worden. Op een 

95 aantal terreinen van overheidszorg is meer geld nodig. De misdaadbestrijding bijvoor- 

96 beeld vergt meer. De zorg voor de veiligheid van de burger immers is een kerntaak van 

97 de overheid. De VVD wil dat de burger zich weer veilig voelt. Voor het schoonmaken en 

98 schoonhouden van het milieu zal ook meer geld moeten worden uitgetrokken. Onze 

99 infrastructuur moet worden gemoderniseerd en uitgebouwd, dat kost geld. Hetzelfde kan 

100 worden gezegd over de investeringen in menselijk kapitaal. Het gaat hierbij om brood- 

101 nodige investeringen in de toekomst. Overigens is het niet zo dat overal waar we een 

102 beter resultaat van het beleid willen er ook per definitie meer geld moet worden uitgege- 

103 ven. Meer geld betekent lang niet altijd meer resultaat. 

104 

105 

106 Een effectief bestuur 

107 De overheid moet doen waar de overheid goed in is. De overheid moet effectief zijn. Het 

108 overheidsbestuur is vaak weinig doeltreffend. De overheid is eigenlijk een reus op lemen 

109 voeten. Een slokop, vaak onmachtig tot een goede taakuitoefening. Ten dele hangt die 

110 onmacht samen met zwaarlijvigheid. Afslanking kan hier dus helpen. Die onmacht 

111 heeft echter ook te maken met de overdreven pretenties. Een bescheiden overheid is beter 

112 in staat datgene te realiseren waar ze voor staat. Zo langzamerhand heeft de politiek 

113 geleerd dat de samenleving niet maakbaar is. Voor zover de overheid processen wil 

114 beïnvloeden, kan dat het best door globale sturing. Fijnmazige regelgeving werkt niet. 

115 Een overheid die zo rechtvaardig wil zijn dat ze in elk concreet geval en elke individuele 

116 situatie een aangepaste behandeling wil geven, raakt overspannen en daardoor arbeids- 

117 ongeschikt. Specifieke regelgeving stimuleert voorts fraude en oneigenlijk gebruik van 

118 voorzieningen. Uitvoering van te specifieke regels vergt een omvangrijke bureaucratie 

119 en lange bureaucratische processen. Daarbij komt dat deze bureaucratie snelle en effi- 

120 ciënte besluitvorming in de weg staat. Wil de overheid doen wat nodig is, dan moet de 

122 overheid besluitvaardiger zijn. Die besluitvaardigheid wordt beperkt door onze "overleg- 

123 cultuur". Inspraak van belangenbehartigers kan zo ver gaan dat besluiten achterwege 

124 blijven door het ontstaan van patstellingen. Harmonie door overleg en inspraak is 

125 mooi, maar de overheid mag bij het doorhakken van knopen het conflict niet uit de weg 

126 gaan. Aan de andere kant worden de belanghebbenden soms geconfronteerd met pas- 

127 klare voorstellen zonder dat er een reële kans geboden wordt om op constructieve wijze 

128 bij te dragen aan het ontwikkelen van alternatieven. Ook daar verzet de VVD zich 

129 tegen. De besluiteloosheid heeft ook te maken met het ontbreken van een heldere poli- 

130 tieke regie. De politiek slaagt er niet in om de prioriteiten helder over te brengen. Van 

131 strategisch handelen is hierdoor nauwelijks sprake. Verlammingsverschijnselen treden 
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op door het gemis aan duidelijk omschreven doeleinden. 

Gebrek aan werk, gemis aan zorg voor veiligheid en een weinig doel-
treffend overheidsbestuur 
Dit zijn de hoofdproblemen in de Nederlandse samenleving die de VVD te lijf wil  goon.  

Hierboven hebben wij onze visie op deze problemen geschetst. Wij moeten niet de illusie 

hebben deze problemen in de komende regeerperiode te kunnen oplossen. Het gaat hier 

om een doelstelling voor de langere termijn. Om het doel te bereiken moeten we met 

ons  alien  aan de slag. De VVD wil door zo snel mogelijk mee beginnen. In de komende 

regeerperiode kunnen we al een eind op weg roken. Welke prioriteiten de VVD voor die 

periode stelt, is aangegeven in het navolgend kernprogramma. 

Een meer gedetailleerde uitwerking von dit kernprogramma vindt plaats in een aanvul-

lende nota. Daarin zijn ook standpunten en besluiten verwerkt die de laatste jaren op 

partijraden en congressen tot stond zijn gekomen. Immers, een verkiezingsprogramma 

kan niet op zichzelf staan, moor dient de weergave te zijn von een consequente politieke 

lijn, die doorlopend door een actieve achterban wordt getoetst en geplaatst in het kader 

van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken von het moment. 
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EEN ACTIEVE ECONOMIE  
Het hoofdprobleem van de Nederlandse economie is de geringe deelname van de poten-

tiële beroepsbevolking aan het arbeidsproces. Te weinig mensen zijn actief om bij te dra-

gen aan onze welvaart. Te veel mensen staan aan de kant en zijn afhankelijk van een 

uitkering. Dat is niet alleen slecht voor de economie, het zet ook velen buiten de maat-

schappelijke verbanden die immers vaak verweven zijn met het arbeidsproces. De 

bestaande en helaas weer toenemende inactiviteit heeft te maken met een slecht func-

tionerende arbeidsmarkt en met het feit dat de inkomensverhoudingen de mensen te 

weinig prikkelen om zich in te spannen. Verder is het met het oog op de noodzakelijke 

groei naar een duurzame economie nodig dat wij meer investeren in onze toekomst. 

Daarbij moet de verdiencapaciteit in de industrie, het midden- en kleinbedrijf en de 

landbouw worden versterkt. 

De VVD wil daarom: 

- de afstand tussen uitkeringen en inkomens uit betaald werk vergroten; 

- de arbeidskosten van laaggeschoolde arbeid doen verlagen, omdat vooral hier de 

werkloosheid het grootst is; 

- de lastendruk en de progressie in de belasting verlagen, omdat inspanning beter moet 

worden beloond; 

- ruimte scheppen voor broodnodige investeringen in onze toekomst. 

Concreet stelt de VVD de volgende beleidswijzigingen voor: 

Sociale zekerheid 
Op termijn wil de VVD de uitkeringen beperken tot een basisniveau. De VVD bepleit dus 

de invoering van een basisstelsel. De uitvoering van het basisstelsel wordt zo geregeld 

dat de burger één loket aantreft waarbij eerst wordt nagegaan of er werk is en pas als 

dat er niet is wordt een uitkering verstrekt. 

Uitkeringen boven het basisniveau zijn mogelijk door vrijwillige aanvullende verzeke-

ringen in de particuliere sector. In veel gevallen zullen over deze aanvullende verzeke-

ringen afspraken tussen de sociale partners in de CAO's worden gemaakt. Om het vrij-

willige karakter van die verzekeringen te waarborgen, mogen deze afspraken niet alge-

meen verbindend worden verklaard. In andere gevallen zal er sprake zijn van individu-

ele verzekeringen. 

Het basisstelsel wordt alleen ingevoerd voor nieuwe gevallen. Bij de hoogte van het 

basisniveau voor deze nieuwe gevallen gaat de VVD uit van 60% van het nu geldende 

wettelijk minimumloon. Dit geldt voor alle uitkeringen behalve de AOW. De AOW-uit- 
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196 keringen wil de VVD intact houden. De uitkeringen voor de bestaande gevallen (uitge- 
197 zonderd de AOW) zullen door bevriezing van de hoogte ervan geleidelijk worden 
198 beperkt. De VVD is voorstander van individualisering van de regelingen op fiscaal en 
199 sociaal terrein. Op termijn moeten ook de bijstandsuitkeringen worden geïndividuali- 
200 seerd. De mogelijkheid moet worden geschapen dat iemand met een uitkering door 
201 betaalde arbeid kan bijverdienen tot maximaal een inkomen van 70% van het nu gel- 
202 dende wettelijke minimumloon. 
203 De VVD bepleit aanpassing van de hoogte van de uitkeringen om zo de kosten van ons 
204 sociaal zekerheidsstelsel terug te brengen. Om te voorkomen dat uitkeringsgerechtigden 
205 hierdoor in een sociaal niet acceptabele situatie terechtkomen, is een flankerend beleid 
206 (waaronder het verlenen van bijzondere bijstand in individuele gevallen) nodig. 
207 Bovendien is een beperking van het beroep op de uitkeringen door strengere toepassing 
208 van de (aan te scherpen) uitkeringsvoorwaarden noodzakelijk. Het oneigenlijke gebruik 
209 van de voorzieningen moet krachtig worden bestreden. 
210 Al deze maatregelen zijn nodig om duurzaamheid van het sociale stelsel te bewerkstelli- 
211 gen. 

212 

213 

214 Minimum-loonkosten 
215 De VVD bepleit een verlaging van de minimum-loonkosten door afschaffing van het 
216 wettelijk minimumloon en door verlaging van de sociale verzekeringspremies. 
217 Afschaffing van het wettelijk minimumloon is echter pas effectief indien de minimum- 
218 loonschalen in CAO's die liggen boven het niveau van het wettelijk minimum-loon niet 
219 langer algemeen verbindend worden verklaard. In het algemeen is de VVD tegen het 
220 algemeen verbindend verklaren van de looncomponent in de CAO's. 

222 

223 
224 Collectieve lastendruk 
225 In de komende regeerperiode moet de collectieve lastendruk terug naar maximaal 50% 
226 van het netto nationaal inkomen. De progressie in het stelsel wordt beperkt door een 
227 verlenging van de tweede schijf voor de inkomstenbelasting. Individualisering van het 
228 fiscale stelsel betekent onder meer dat de mogelijkheid tot voetoverheveling geleidelijk 
229 moet verdwijnen. Voorts moeten de vermogensbelasting en de overdrachtsbelasting wor- 
230 den afgeschaft. 
231 

232 De voorgestelde lastenverlichting noodzaakt tot verdere bezuinigingen. De VVD acht 
233 bezuinigingen mogelijk in de volgende categorieën van uitgaven: 
234 - sociale zekerheid (overgang naar een basisstelsel); 

235 - subsidies (objectsubsidies in de woningbouw, studiefinanciering  etc.).  De VVD streeft 
236 op termijn naar een inkrimping van de subsidiestroom met 20%. In de komende 
237 regeerperiode is een beperking met circa drie miljard gulden mogelijk; 

238 - kosten overheidsbestuur. Als wij erin slagen het overheidsbestuur effectiever te maken 
239 en de Rijksdienst te herstructureren, dan is een beperking van het aantal ambtenaren 



240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282  

NEDERLAND MOET WEER AAN DE SLAG 

mogelijk. De VVD wil naar een kleinere maar effectievere overheid (zie het hoofdstuk 
over Effectief Bestuur). 

De staatsschuld 
De hier genoemde bezuinigingen zijn nodig om de lastendruk terug te brengen, maar 

ook om de groei van de staatsschuld om te buigen. Daartoe moet het tekort van de over-

heid worden beperkt tot het bedrag van de overheidsinvesteringen. De VVD wil dat de 

overheid alleen geld leent voor het doen van materiële investeringen. Tegenover de last 

voor het nageslacht  stoat  dan een nagelaten kapitaal. Ombuiging van de groei van de 

staatsschuld is ook mogelijk door een grotere terughoudendheid bij de financiële ramin-

gen bij de begroting. Dat voorkomt dat steeds weer tegenvallers moeten worden gecom-

penseerd door additionele bezuinigingen. Bezuinigingen mogen pas leiden tot beleidsin-

tensiveringen na voldoende mate van zekerheid over de te bereiken besparingen. 

Investeren in de toekomst 
Door deze maatregelen kan de Nederlandse economie weer meedingen naar een toppo-

sitie in de Europese Gemeenschap. De sanering van de overheidsfinanciën en de beper-

kingen van de collectieve lastendruk zijn echter onvoldoende om ons weer terug te bren-

gen in de kopgroep. De kwaliteit van onze infrastructuur (w.o. de milieu-kwaliteit), het 

niveau van het onderwijs, de effectiviteit van het overheidsbestuur en de uitgaven ten 

behoeve van technologisch onderzoek zijn onder de maat. Ook moeten wij de flexibili-

teit van onze economie vergroten. Dat is met name van belang voor het midden- en 

kleinbedrijf, waar de groei van de werkgelegenheid vandaan moet komen. De aanpas-

singen aan veranderende omstandigheden verlopen veel soepeler als de markten (met 

name de arbeidsmarkt) beter functioneren. De VVD wil hier meer concurrentie en dyna-

miek door deregulering'. De flexibiliteit van onze economie is ook gediend met besluit-

vormingsprocedures die niet worden vertraagd door een stroperige overlegcultuur. Nu de 

Europese economie, maar ook de wereldeconomie een opener karakter krijgt, is het van 

het grootste belang dat wij meer investeren in de kwaliteit van onze economie. In dit 

kernprogramma komen wij daarop nog een aantal malen terug. 

1 De financiële vertaling van de voorstellen in deze paragraaf vindt men in extenso in 
de bijlage. 

2 Te denken aan: verkorting ontslagprocedures, vergroting concurrentie vrije beroeps-

beoefenaars, beperking beschermingsconstructie voor Beurs NV's  etc.  
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: EFFECTIEF BESTUUR 
285 

286 Over de effectiviteit van het overheidsbestuur maakt de VVD zich ernstig zorgen. 

287 Ondanks het zeer omvangrijke deel van de nationale middelen dat in de overheidssector 

288 wordt besteed, slaagt die sector er steeds minder in om die zaken aan te pakken waar- 

289 voor wij de overheid hebben bedoeld. De onmacht van de overheid hangt samen met: 

290 

291 - overbelasting. De pretenties zijn overdreven. De politiek legt zich vast op doelstellingen 

292 en taken die niet waargemaakt kunnen worden. 

293 - overgewicht. Effectief strategisch gedrag wordt niet gestimuleerd bij omvangrijke  bud- 

294 getten. 

295 - gebrek aan politieke regie. Een heldere prioriteitsstelling ontbreekt. Zonder duidelijkheid 

296 over doeleinden kan de overheid niet doeltreffend handelen. 

297 - te specifieke regelgeving. Door te fijnmazige regels raakt de overheidssector overspan- 

298 nen en daardoor arbeidsongeschikt. 

299 - het bestaan van een overlegcultuur waardoor patstellingen ontstaan. Knopen worden niet 

300 doorgehakt en conflicten gaat men uit de weg. 

301 

302 Teneinde de overheid beter te laten functioneren wil de VVD: 

303 

304 - dat er bij de kabinetsformatie wordt besloten welke projecten in de komende regeerpe- 

305 node topprioriteit hebben; 

306 - dat er in geval verschillende departementen bij een project zijn betrokken, een pro- 

307 jectminister wordt aangewezen; 

308 - dat de positie van deze projectminister wordt gebaseerd op helderheid van doelstellin- 

309 gen en middelen. Een eigen budget is noodzakelijk. Voorts moet de projectminister de 

310 bevoegdheid krijgen tot directe aansturing van relevante onderdelen van departe- 

311 menten; 

312 - dat de positie van de minister-president wordt versterkt. Dit ten behoeve van de een- 

313 heid en de coördinatie van het beleid. De minister-president krijgt de bevoegdheid 

314 aanwijzingen te geven aan andere ministers; 

315 - dat de kwaliteit van het openbaar bestuur wordt verbeterd door investeringen in de 

316 rijksdienst. Conform de aanbevelingen van de zogenoemde commissie-Wiegel wordt 

317 de ontwikkeling naar kerndepartementen met kracht voortgezet; 

318 - dat de rijksdienst wordt ingekrompen door het privatiseren, verzelfstandigen (intern 

319 en extern), decentraliseren en beëindigen van taken van de rijksoverheid. De VVD 

320 streeft naar een kleinere, maar vooral ook effectievere overheid; 

322 - dat de beloning van de ambtenaren bij een effectief en efficiënt werkende overheid 

323 moet sporen met die in de marktsector en niet wordt bepaald als ware die het sluitstuk 

324 van de begroting. De ambtenaren zijn de laatste jaren in zekere zin het slachtoffer 

325 van de politieke weigerachtigheid de subsidiestaat ingrijpend te herzien; 

326 - dat efficiencybevordering in de diverse sectoren van de overheid broodnodig is. 
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327 Hierdoor kon marktconformiteit in de beloning van ambtenaren worden bereikt. 

328 

329 
330 Reorganisatie Binnenlands Bestuur 
331 Ook vindt de VVD dat er een reorganisatie van het binnenlands bestuur nodig is. Gezien 

332 het beginsel van de optimale bestuurlijke schaal, gezien de grootstedelijke problematiek, 

333 gezien ook de gevolgen van de Europese integratie, zijn nieuwe investeringen in de 

334 bestuurlijke infrastructuur nodig. De VVD verzet zich tegen een proces van sectorale 

335 regionalisatie. Verschillende bestuurslagen krijgen daarbij ieder een eigen regio en 

336 bestuur (politie, vervoer, milieu, arbeidsvoorziening,  etc.).  Alleen bij integraal bestuur is 

337 democratische controle mogelijk. Vandaar dat de VVD vindt dat functionele regio's 

338 moeten opgaan in integraal bestuur. De provincies moeten dan worden omgevormd in 

339 provincies-nieuwe-stijl. Als onderdeel van het proces van decentralisatie krijgen deze 

340 provincies meer rijkstaken toegedeeld. De grootstedelijke agglomeraties krijgen de 

341 bestuurlijke status van "provincie-nieuwe-stijl". In deze agglomeraties zijn de huidige 

342 gemeentegrenzen een belemmering voor effectief bestuur. In het algemeen geldt het 

343 principe dat de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger moet plaatsvinden. Dat 

344 betekent ook dat slechts die overheidstaken naar het Europese niveau worden gebracht 

345 waarvan duidelijk is dat hier besluitvorming op nationaal niveau ondoelmatig is. 

346 

347 

348 De burger en de politiek 
349 Grote zorgen maakt de VVD zich over de groeiende afstand tussen de burger en het poli- 

350 tieke bedrijf. De traditionele binding van de kiezer aan de politieke partijen is tanende. 

351 De VVD bepleit daarom een hervorming van het kiesstelsel. In het nieuwe stelsel zal het 

352 gewicht van de voorkeurstemmen bij de bepaling wie van een partij zitting zal nemen 

353 in de Tweede Kamer, veel groter moeten worden. De band tussen de burger en zijn poli- 

354 tieke vertegenwoordigers wordt zo versterkt. Hierdoor kan ook de eventuele voorkeur 

355 van de kiezer voor politici uit de eigen regio beter tot haar recht komen. Voorts bepleiten 

356 wij de invoering van een correctief referendum. In geval een x-aantal kiezers dit wenst 

357 en de meerderheid van de Tweede Kamer daarmee instemt, kan een dergelijk referen- 

358 dum worden gehouden. 

359 

360 
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361 

362 EEN VEILIGE OMGEVING 
363 

364 Een van de belangrijkste overheidstaken is de zorg voor de veiligheid van de burger. De 
365 VVD vindt dat de overheid deze taak te veel heeft verwaarloosd. Dit heeft geleid tot een 
366 ontoelaatbare aantasting van (het gevoel van) veiligheid. Wij moeten daarom meer 
367 middelen vrijmaken voor deze belangrijke overheidstaak. Bovendien moet het apparaat 
368 ten behoeve van de rechtshandhaving efficiënter en slagvaardiger opereren. 
369 

370 

371 Preventie voorop 
372 De VVD is van mening dat misdaadpreventie het meest effectieve instrument is om de 
373 veiligheid van de burger te vergroten. Hoewel er een grotere inspanning nodig is om 
374 door strafrechtelijke repressie het recht te handhaven, wil de VVD meer nadruk leggen 
375 op de preventie. Misdaadpreventie is effectiever en minder kostbaar dan de strafrechte- 
376 lijke handhaving. Veiligheid is dan ook vooral een zaak van het bestuur. 
377 

378 Bij het preventieve optreden is een aanmerkelijke en zichtbare versterking van de politie 
379 van doorslaggevende betekenis. Meer politie zichtbaar op straat aanwezig heeft een pre- 
380 ventieve uitstraling. Hiervoor moeten meer middelen beschikbaar komen. Zodra de 
381 overheid met een zichtbare aanwezigheid van politie op straat heeft duidelijk gemaakt 
382 dat de veiligheid van de burger haar ernst is, kan ook van andere geledingen in de 
383 samenleving worden gevergd dat deze zich inspannen voor de versterking van de veilig- 
384 heid van de burger. Wij denken hierbij aan preventieve veiligheidsmaatregelen bij het 
385 openbaar vervoer, door de winkelstand en door de beheerders van onroerend goed. 
386 

387 

388 Inzet van inactieven 
389 De VVD denkt dat het mogelijk is om het geld dat door de overheid moet worden uitge- 
390 geven vanwege toenemende werkloosheid en arbeidsongeschiktheid voor een deel te 
391 gebruiken voor de verbetering van de veiligheid van de burgers. De VVD wenst de inzet 
392 van enkele tienduizenden werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte burgers ter verbe- 
393 tering van de veiligheidssituatie. Gedacht wordt aan een grotere inzet van toezichthou- 
394 ders, hulpagenten, conducteurs  etc.  Deze activiteiten moeten dan deels worden betaald 
395 uit de middelen die worden gebruikt om de nu nog economisch inactieven een bestaan 
396 te verschaffen. Een en ander kan geregeld worden door speciale wetgeving. Meer in het 
397 algemeen is de VVD van mening dat intensiever gezocht moet worden naar mogelijkhe- 
398 den om inactieven in te schakelen bij maatschappelijk nuttige activiteiten. 
399 

400 

401 Strafrecht 
402 Naast een vergroting van het budget ten behoeve van misdaadpreventie vergt de straf- 
403 rechtelijke handhaving een grotere effectiviteit van het justitiële proces. Het is ontoelaat- 
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404 baar dat bij de opsporing, vervolging, berechting en de executie van straf capaciteitspro- 

405 blemen leiden tot grote vertragingen en kwaliteitsvermindering. De geloofwaardigheid 

406 van de overheid is ook hier in het geding. Verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding 

407 van de capaciteit van het openbaar ministerie, van de rechterlijke macht en van het 

408 gevangeniswezen zijn dus nodig. 

409 
410 De VVD is voorts van mening dat indien in het strafproces niet is voldaan aan bepaalde 

411 vormvoorschriften, het aan de strafrechter is om te bepalen of de vormfouten zodanig 

412 ernstig zijn dat het proces geen doorgang kan vinden. 

413 

414 Tenslotte moet de positie van het slachtoffer in het strafproces worden verbeterd. De 

415 mogelijkheden om het slachtoffer tegemoet te komen voor de geleden materiële en 

416 immateriële schade of letsel moeten worden verruimd. 

417 

418 
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419 

420 INVESTEREN IN DE TOEKOMST 
422 

423 De zorg voor de fysieke infrastructuur omvat de volgende terreinen van overheidszorg: 

424 ruimtelijke ordening, verkeer en waterstaat en milieubeheer. De overheidsinvesteringen 

425 ten behoeve van deze infrastructuur ((vaar-)wegen, (lucht-)havens, bruggen, openbaar 

426 vervoer, telecommunicatie  etc.)  zijn de afgelopen decennia als percentage van het 

427 nationale inkomen schrikbarend gedaald. De investeringsuitgaven zijn gaandeweg weg- 

428 gedrukt door de groei van de overheidsconsumptie. 

429 

430 

431 Nederland Distributieland 
432 Wil Nederland een vooraanstaande rol spelen als distributieland en ook in voldoende 

433 mate zijn internationale concurrentiepositie verbeteren, dan is een substantiële toename 

434 van de publieke investeringen van groot belang. Hiermee bedoelen wij onder meer dat 

435 de capaciteit van het wegennet en het openbaar vervoer een zodanige uitbreiding 

436 behoeft, dat de huidige onaanvaardbare congesties verdwijnen. Deze congestieproble- 

437 men zijn niet overal even groot. De Randstad heeft andere problemen dan de rest van 

438 Nederland. De oplossingen zullen dan ook niet overal dezelfde zijn. Een differentiatie 

439 naar regio is nodig. 

440 

441 In de Randstad zijn aanzienlijke investeringen in het openbaar vervoer dringend 

442 gewenst. Indien door de vergroting van de capaciteit van het openbaar vervoer deze 

443 vorm van vervoer een goed alternatief voor het autogebruik wordt, dan kan de automo- 

444 biliteit in de Randstad verder worden beperkt door de automobilist via  road-pricing meer 

445 te laten betalen voor het gebruik van de weg. Bij de bepaling van de stijging van de las- 

446 ten voor gebruik van de weg geldt als richtsnoer dat deze stijging spoort met de toename 

447 van de kosten van het openbaar vervoer. Elders in het land kan de capaciteit van het 

448 openbaar vervoer onvoldoende worden ontwikkeld om een volwaardig alternatief te zijn 

449 voor autovervoer. Het oplossen van knelpunten in het wegennet zal daar dan ook een 

450 hogere prioriteit moeten hebben. 

451 

452 

453 Het milieu 
454 Verbetering van de milieukwaliteit is een absolute voorwaarde voor het zeker stellen 

455 van de kwaliteit van het bestaan en voor een duurzame economische ontwikkeling. 

456 Hiervan is sprake wanneer de milieuproblemen niet worden afgewenteld op toekomstige 

457 generaties. De milieuproblemen waar wij nu voor staan zijn echter zo groot en talrijk 

458 dat wij deze niet allemaal tegelijkertijd kunnen oplossen. Er moeten prioriteiten worden 

459 gesteld. Voor de VVD heeft afvalpreventie en het voorkomen van verspreiding van 

460 gevaarlijke stoffen in het milieu een hoge prioriteit. De verontreiniging van het grond- 

461 water, onder meer ten gevolge van de mestproblematiek, moet met kracht worden be- 

462 streden. In vele gevallen zal alleen een internationaal gecoördineerde aanpak (w.o. 
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463 maatregelen op Europees niveau) effect sorteren. 

464 

465 Van elke ingezette milieugulden moet een zo groot mogelijk rendement ten behoeve van 

466 het milieu worden verkregen. Dat vereist een kosten-batenanalyse om te bereiken dat 

467 het milieu doelmatig en efficiënt wordt verbeterd. Een dergelijke analyse leert dat het 

468 daarom verstandig is ruim financieel steun te verlenen bij de oplossing van de giganti- 

469 sche milieuproblemen in Oost-Europa (zie de paragraaf over internationale milieuhulp 

470 als onderdeel van het hoofdstuk over Buitenlands Beleid). 

471 

472 De overheid kan op velerlei wijze trachten de kwaliteit van het milieu te verbeteren. 

473 Voor de VVD geldt dat de te hanteren instrumenten zo veel mogelijk marktconform 

474 moeten werken. Dit betekent dat goed milieugedrag door marktwerking beloond moet 

475 worden en slecht gedrag moet worden afgestraft. 

476 

477 De VVD wil, waar mogelijk en verantwoord, een verschuiving van de fiscale lasten op 

478 arbeid naar milieubelustende produktiefactoren realiseren. Naast bovenstaande aanbe- 

479 velingen ten behoeve van het milieu wil de VVD een appèl doen op de individuele ver- 

480 antwoordelijkheid van burgers en bedrijven voor de kwaliteit van het milieu. Meer voor- 

481 lichting en zelfregulering zijn nodig om onnodige bureaucratie te voorkomen. 

482 

483 
484 Wonen 
485 Tot de zorg voor de fysieke infrastructuur rekenen wij ook het beleid op het gebied van 

486 de volkshuisvesting. De VVD vindt dat de overheid zich op dit terrein verder moet terug- 

487 trekken. De objectsubsidies kunnen worden afgeschaft, individuele huursubsidies moe- 

488 ten veel meer worden gericht op degenen die deze subsidies echt nodig hebben. Dat laat- 

489 ste kan door een krachtige bevordering van de doorstroming. De VVD vindt dat het 

490 eigen woningbezit gestimuleerd moet worden. De aftrekbaarheid van hypotheekrente 

491 mag daarom niet worden aangetast. Voorts mag de door de huidige regering voorgeno- 

492 men verhoging van het huurwaardeforfait niet doorgaan. 

493 

494 
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495 
496 INVESTEREN IN DE MENS 
497 

498 

499 Onderwijs 
500 Investeren in de toekomst is ook het investeren in kennis en in de mens. De kern van het 

501 beleid van de VVD zal zijn dat zodanige voorwaarden worden geschapen dat iedereen 

502 zich optimaal kan ontplooien. Een van de meest belangrijke voorwaarden hiertoe is het 

503 aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Hier ligt een kerntaak von de overheid. 

504 Onderwijs dient de ontplooiing en daarmee ook het vermogen tot het verrichten van 

505 betaalde arbeid. De economische waarde van deze "investeringen in de mens" kan 

506 moeilijk worden overschat. 

507 

508 In de afgelopen decennia is het beleid sterk gericht op het bevorderen van de doorstro- 

509 ming in het onderwijs. Kwantiteit, in de zin van het klaarstomen von een zo groot 

510 mogelijk aantal afgestudeerden, was belangrijker dan kwaliteit. Dit streven werd een 

511 succes dankzij de verlaging van de niveaus. De doorstroming werd bevorderd door de 

512 prestatie-eisen steeds verder neerwaarts aan te passen. 
513 

514 De VVD verzet zich tegen deze ontwikkeling. Dit wil zeggen dat de VVD de kwaliteit 

515 weer op het gewenste peil wil brengen door adequate selectienormen te hanteren. Voorts 

516 verzet de VVD zich tegen een financieringstelsel voor het onderwijs waarbij de budgetten 

517 worden toegewezen op basis van het relatieve aantal afgestudeerden. Een dergelijk crite- 

518 rium prikkelt de instellingen tot normverlaging. 

519 

520 De kwaliteit van het onderwijs staat of valt ook met de kwaliteit van de onderwijsgeven- 

522 den. Het niveau van de opleidingen voor leraren moet drastisch worden verbeterd. De 

523 kwaliteit van de opleiding hangt overigens ook af van de potentiële vaardigheden van 

524 de opgeleiden. Meer kwaliteit kan worden aangetrokken door een perspectief op betere 

525 arbeidsvoorwaarden. Meer differentiatie in de salariëring en de rechtspositie van leraren 

526 is geboden. Kwaliteit en inspanning moet beloond worden. Gebeurt dat onvoldoende 

527 dan verdwijnt de kwaliteit. 

528 
529 Om het ondernemerschap binnen de onderwijsinstellingen te stimuleren moet de zelf- 

530 standigheid van de instituten worden vergroot. De VVD bepleit autonomie-vergroting en 

531 deregulering in het gehele onderwijs. Dit heeft ook consequenties voor de taakstelling en 

532 inrichting van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 

533 

534 De VVD vindt dat het huidige systeem van studiefinanciering ondoelmatig en te kost- 

535 baar is. Bij de toekenning van beurzen (hoogte van het bedrag; wijze van terugbetaling) 

536 moet meer rekening worden gehouden met de studieprestaties. Overigens is de VVD van 

537 mening dat de financiering van de studiekosten voor een groter deel kan plaatsvinden 

538 door individuele leningen. De last van de investering in de toekomst ligt dan bij degene 
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539 die het toekomstig rendement incasseert. 

540 

541 

542 Volksgezondheid 
543 Het belang van goed onderwijs is duidelijk. Dat geldt ook voor een andere investering in 

544 de mens, namelijk de financiële inspanningen ten behoeve van de volksgezondheid. 
545 Echt flink bezuinigen in deze sector is niet goed mogelijk en ook ongewenst. Van  groat  
546 belang echter is een gezond financieringsstelsel van de gezondheidszorg. In de afgelo- 

547 pen jaren zijn pogingen ondernomen om dit stelsel te hervormen. De gekozen richting 

548 van deze hervorming was echter fundamenteel verkeerd. In plaats van vergroting van 

549 marktwerking en concurrentie koos men voor het integreren van de particuliere sector 

550 en de ziekenfondssector in een volksverzekering. De VVD keert zich tegen deze ontwikke- 

551 ling.  
552 De VVD bepleit: 

553 - herstel van de AWBZ als volksverzekering voor de onverzekerbare risico's. Verder mag 

554 een volksverzekering niet gaan; 

555 - een integratie op termijn van de ziekenfondssector in de particuliere verzekeringssec- 

556 tor. Ziekenfondsen zullen dan als normale verzekeraars gaan functioneren; 

557 - de verplichting voor een ieder om zich via een particuliere verkezeringsmaatschappij 

558 te verzekeren tegen de kosten van medisch noodzakelijke verstrekkingen uit een afge- 

559 slankt ziekenfondspakket. Er is dan ook sprake van een acceptatieplicht; 

560 - een premiestelling, die zoveel als mogelijk de risico's weerspiegelt, maar wel zodanig 

561 is dat de verplichte verzekering voor iedereen betaalbaar is. 

562 

563 De VVD wenst waarborgen voor kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. Daartoe is 

564 het onder meer nodig dat zij die in deze sector werkzaam zijn passend worden beloond. 

565 Dat wil zeggen dat de beloning in overeenstemming moet zijn met de marktverhoudin- 

566 gen. Voorts zijn de lange wachttijden, waarmee hulpbehoevende ouderen en gehandi- 

567 capten bij opname in een verpleegtehuis worden geconfronteerd, onaanvaardbaar. 

568 

569 

570 Minderhedenbeleid 
571 Werk en een redelijke gezondheid zijn essentiële voorwaarden voor het welbevinden, de 

572 ontplooiing en daarmee voor maatschappelijke integratie. De integratie van allochto- 

573 nen en etnische minderheden verloopt niet altijd soepel, dat is bekend. Het stimuleren 

574 van de integratie als onderdeel van het minderhedenbeleid verdient dan ook absolute 

575 prioriteit. Het gaat daarbij in de eerste plaats om werkgelegenheidsbeleid. Vooral bij 

576 deze groepen is het werkloosheidspercentage hoog en laat de scholing in de regel veel te 

577 wensen over. De VVD vindt dat er, naast een recht op hulp bij integratie, een plicht 

578 bestaat tot het volgen van onderwijs om de kans op het verkrijgen van een eigen, geres- 

579 pecteerde plaats in de samenleving te vergroten. De VVD is een voorstander van de 

580 invoering van een inburgeringscontract. Het betreft hier een verplichte overeenkomst 

581 tussen overheid en nieuwkomer, waarin een aantal verplichtingen aangaande onder- 



21 NEDERLAND MOET WEER AAN DE SLAG 

582 wijs, scholing, arbeidsmarkt, huisvesting en veiligheid is opgenomen. 

583 

584 De VVD vindt verder dat de effectiviteit van een beleid ter bevordering van de integratie 
585 van minderheden in gevaar komt bij een te sterke stijging van de migratie. Migratie 
586 moet daarom meer aan voorwaarden worden gebonden. Een beleid ter beperking van 

587 de migratie vereist een gemeenschappelijke aanpak op het niveau van de Europese 

588 Gemeenschap. Uitgangspunt blijft dat politieke vluchtelingen in aanmerking komen 

589 voor de vluchtelingenstatus en dat economische vluchtelingen geen toegang tot 

590 Nederland krijgen. 
591 

592 
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593 

594 MONDIALE WELVAART, VREDE EN 
595 

596 VEILIGHEID 
597 

598 Algemeen 
599 Het buitenlands beleid, voorgestaan door de VVD, dient de waarden en belangen van 
600 Nederland. Vrede, vrijheid en veiligheid staan bovenaan. Bij vrijheid horen democratie 
601 en de rechten van de mens. Bij vrede en veiligheid horen niet alleen defensie, maar ook 
602 vredesoperaties. De bestrijding van armoede en internationale milieuvervuiling zijn 
603 eveneens belangrijke taken in het internationaal beleid. Voor een open economie als de 
604 onze, is vrijhandel van levensbelang. 

605 

606 
607 Europa 
608 De VVD wil een Europese Gemeenschap die grensoverschrijdende problemen aanpakt, 
609 handelsbelemmeringen afbreekt en de schaalvoordelen van de samenwerking van lid- 
610 staten benut. Ook op milieugebied, bij het bestrijden van criminaliteit en in de buiten~  
611 landse politiek is een gezamenlijke aanpak dringend nodig. 
612 

613 Maar de Europese Gemeenschap moet niet te veel willen. Zaken als onderwijs, volksge- 
614 zondheid, cultuurpolitiek en sociale zekerheid kunnen beter door binnenlandse overhe- 
615 den geregeld blijven. Is een gezamenlijke aanpak vanuit de Europese Gemeenschap 
616 gewenst, dan moet dit beleid wel democratisch worden gecontroleerd. Dit betekent dat 
617 overal waar de EG-ministerraad met meerderheid van stemmen beslist, het Europees 
618 Parlement het laatste woord moet krijgen. Landen die willen toetreden tot de EG horen 
619 stabiele democratieën te zijn die de verplichtingen van het lidmaatschap kunnen aan- 
620 vaarden. Voor de Centraaleuropese landen die economisch nog te zwak zijn, moeten 
622 overgangsregelingen worden getroffen om hen bij de EG te betrekken. 
623 

624 

625 Vrede, vrijheid en veiligheid 
626 Vrijheid kan alleen worden gewaarborgd als er vrede heerst en oorlogsdreiging wordt 
627 afgewenteld. Daar is een geloofwaardig bondgenootschap met andere democratische 
628 landen voor nodig. West-Europa is in de NAVO met Noord-Amerika verenigd. Die 
629 samenwerking moet behouden blijven. Stabiele democratische landen in Centraal- 
630 Europa kunnen worden uitgenodigd nauw met de NAVO samen te werken. Van belang 
631 is nu vooral dat Nederland een goede bijdrage aan internationale vredeshandhaving 
632 levert in het kader van de VN, de NAVO, de CVSE of andere organisaties. 
633 

634 De afgelopen jaren is fors op defensie bezuinigd. Gezien de politieke instabiliteit nabij 
635 West-Europa, doet ons land er goed aan flexibel inzetbare, goed uitgeruste en geoefende 
636 strijdkrachten te handhaven. Dienstplichtigen hoeven na 1998 niet meer op te komen, 
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637 maar de beroepsmilitairen moeten wel kunnen rekenen op een adequate defensiebegro- 

638 ting om hun internationale taken uit te voeren. Dat betekent dat de begroting niet ver- 

639 der onder het huidige niveau mag zakken. Wie de krijgsmacht grotendeels wil ontman- 

640 telen, zoals anderen soms bepleiten, neemt te grote risico's voor vrede, vrijheid en veilig- 

641 heid in een ongewisse toekomst. 

642 

643 

644 Armoede en milieu 
645 De VVD vindt dat er jaarlijks circa 1,5% van het netto nationale inkomen moet worden 

646 uitgetrokken voor ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en internationale 

647 milieuhulp. Omdat er ook in Oost-Europa armoede heerst, vindt de VVD dat een sub- 

648 stantieel deel van dit bedrag voor samenwerking met die landen dient te worden 

649 besteed. Meer dan voorheen moeten de hulpinspanningen worden gericht op landen 

650 van waaruit veel migratie plaatsvindt. En ook het grote belang van het wereldmilieu 

651 vereist dat wij meer middelen voor internationale milieuhulp opzij zetten. Het mondiale 

652 evenwicht tussen mens en natuur dreigt immers ernstig verstoord te worden. 

653 

654 Bij de besteding van het geld moet nadrukkelijk worden gelet op de doeltreffendheid van 

655 de hulp. Controle is steeds nodig opdat maximale effecten worden bereikt. 

656 

657 

L 
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658 BIJLAGE 

659 

660 FINANCIELE ASPECTEN 
:: VVD-VERKIEZINGSPROGRAMMA 
663 

664 1994-1998 
665 

666 Onderstaande berekeningen en cijferopstellingen zijn gemaakt na overleg met het 

667 Centraal Planbureau. Er wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een reële economi- 

668 sche groei van nul procent en er wordt geabstraheerd van zogenaamde inverdien-effec- 

669 ten. 

670 

671 1. Invoering basisstelsel 

672 Concrete maatregelen 

673 - Basisstelsel met als norm 60% van het nu geldende wettelijk minimumloon voor 

674 alle verzekerden (exclusief AOW: blijft 70%); 

675 - alleenstaandennorm in bijstand en toeslagenwet naar 60% van het nu geldende 

676 minimumloon; 

677 - sociaal minimum voor kostwinners blijft 100%. Voor één-oudergezin zonder partner 

678 wordt de norm 80%; 

679 - bosisstelsel wordt alleen ingevoerd voor nieuwe gevallen; 

680 - geen indexering voor bestaande uitkeringen, met uitzondering van AOW; 

681 - opbrengst van de overgang naar een basisstelsel wordt ingezet voor 
682 premieverlaging; 

683 - de bijzondere bijstand fungeert als sociaal vangnet per individueel geval. 

684 De daarvoor bestemde gemeentelijke middelen worden met f 1 miljard verruimd. 

685 

686 2. Kinderbijslag 

687 De progressie in de kinderbijslag wordt afgeschaft (voor ieder kind gelijk bedrag). 

688 Invoering woonlandbeginsel. Opbrengst wordt gebruikt voor verhoging kinderbijslag 

689 als flankerend sociaal beleid. 

690 

691 3. Financieringstekort 

692 Met betrekking tot het financieringstekort kiest de VVD voor de gulden financierings- 

693 regel. In 1998 dient de gewone dienst, inclusief rentebetalingen en afschrijvingen, 

694 sluitend te zijn. Het tekort op de kapitaaldienst dient mede beoordeeld te worden aan 

695 de  EMU-norm van 60% schuldquote collectieve sector. Ter voorkoming van voortdu- 

696 rende bezuinigingsoperaties wordt per regeringsperiode en per begrotingsjaar gekozen 

697 voor terughoudende ramingen. Blijken de zaken beter te lopen, dan kunnen beleidsin- 

698 tensiveringen plaatsvinden. Bezuinigingen mogen pas leiden tot beleidsintensiverin- 

699 gen na voldoende mate van zekerheid over de te bereiken besparingen. 

700 
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701 4. Rijkssubsidies 

702 Bij de rijkssubsidies wordt gedurende vier jaar 2,5% gekort (± ƒ 3 miljard) met name 

703 in de sfeer van studiefinanciering, objectsubsidies en volkshuisvesting. 

704 Terughoudendheid wordt betracht bij kortingen op de individuele huursubsidie als 

705 belangrijk sociaal vangnet, mede gelet op de invoering van het basisstelsel. Wèl wordt 

706 gepleit voor een krachtige bevordering van de doorstroming. 

707 

708 5. Verkleining overheidsapparaat 

709 Via taakafstoting, privatisering en verzelfstandiging wordt het overheidsapparaat in 

710 enge zin verkleind. Contract-loonstijgingen conform gemiddelde marktsector, met 

711 nadruk op midden- en hoger kader. Stroomlijning VUT collectieve sector. 

712 

713 6. Overige maatregelen rijksbegroting 

714 - aanscherping profijtbeginsel bij collectieve dienstverlening; 

715 - ontwikkelingssamenwerking blijft 1,5% van het nationaal inkomen. Hulp aan 

716 armste landen conform internationale norm voor ODA-uitgaven. Voorts hulp aan 

717 arme landen in Oost-Europa en internationale milieuhulp. 

718 

719 7. Zorgsector 
720 Per saldo geen besparing op gezondheidszorg. Efficiëntievergroting en doelmatig- 

722 heidsprikkels zijn nodig om autonome stijging kosten gezondheidszorg (vergrijzing; 

723 kwaliteitsstijging) op te vangen. 

724 

725 8. Fiscaal beleid 
726 - afschaffing voetoverheveling voor nieuwe gevallen conform wetsvoorstel 

727 De Korte/Van  Rey;  

728 - afschaffing vermogensbelasting en overdrachtsbelasting; 

729 - verlenging schijflengte 2e schijf ten behoeve van middeninkomens; 

730 - fiscale maatregelen ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf; 

731 - de door het huidige kabinet gewenste stijging van het huurwaardeforfait in de 

732 periode 1995-1998 met 1%punt per jaar wordt niet doorgevoerd. 

733 

734 9. Beleidsintensiveringen 

735 1) politie/justitie; 

736 2) lex specialis: 30.000 banen in de sfeer van toezicht/preventie/criminaliteits- 

737 bestrijding. De benodigde financiering komt deels uit de bijstandsuitkeringen en 

738 deels ten laste van het Rijk en de gemeenten; 

739 3) infrastructuur; 

740 4) effectieve en ontbureaucratiserende arbeidsbemiddeling en scholing voor 

741 werklozen/gedeeltelijk arbeidsongeschikten; 

742 5) onderwijs/onderzoek/technologie. 

743 

744 
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745 Globale cijferopstelling VVD-Verkiezingsprogramma 
746 
747 /994- /998* 
748 
749 
750 Besparingen Miljard 
751 

752 ministelsel 12 
753 subsidies 3 
754 rijksbegroting 2 
755 

756 Totaal 17 
757 

758 Besteding Miljard 
759 

760 reductie financieringstekort 3 
761 lastenverlichting per saldo 11 
762 intensiveringen 3 
763 
764 Totaal 17 
765 

766 

767 * Deze bedragen komen bovenop de bestaande beleidsvoornemens van dit kabinet. 
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Nederland  
moet weer aan de slag 

Kernprogramma in negen punten 
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Kernprogramma in negen punten 

Dit kabinet kan zijn taak niet aan. Weifelmoedigheid, bureaucratie en passiviteit zijn de ken- 

merken van dit regeringsbeleid. Grote problemen zijn fl09 steeds niet opgelost. De VVD wil ze 

daadkrachtig aanpakken, nièt door compromissen, maar met heldere oplossingen en waar 

nodig krachtige maatregelen. Daarvoor heeft zij vier jaar lang in de oppositie gepleit. 
* Wie wil werken moet worden beloond. 
* Wie niet wil werken moet zelf voor de gevolgen opdraaien. 
* Wie niet kan werken mag rekenen op onze hulp. 
* Wie een leven lang hard heeft gewerkt, heeft recht op een AOW waaraan niet wordt 

geknaagd. 

Een veilige wereld, een veilig land, maar ook een veilige straat 
Dat kon. Met meer politie op straat en werkloze burgers als hulpkrachten, met meer cellen en 

meer geld voor de rechterlijke macht. Een bijdrage aan een veilige wereld leveren wij met een 

krachtig leger en actieve deelname aan internationale vredesoperaties. 

Ook de overheid moet aan de slag 
Nederland is overlegland. Patstellingen hebben tot besluiteloosheid geleid. We moeten weer 

knopen durven doorhakken. De overheid moet terug naar haar kerntaken: de rest moeten we 
weer aan de burgers en hun organisaties overlaten. Projecten met topprioriteit moeten krachtig 

worden aangepakt door projectministers. 

De VVD wil verder: 
- dat we ophouden met subsidies die leiden tot het zinloos rondpompen van geld; 

- dat migranten een kans krijgen om aan de slag te gaan; 

- dat Nederland zijn eigen identiteit in een Verenigd Europa behoudt; 

- dat meer milieuhulp naar Oost-Europa gaat. 

Aan de kiezer de keus 
Als oppositiepartij heeft de VVD gedaan wat ze kon. Maar als regeringspartij kan ze meer. Hier 

volgt ons programma in negen punten. 
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1.Werk en inkomen: prestaties belonen 
* Prestaties moeten beter worden beloond. 
* Verschil tussen lonen en uitkeringen moet groter worden. 
* Uitkeringen naar beneden -* sociale premies naar beneden - meer werkgelegenheid. 
* Beperking van de sociale uitkeringen voor nieuwe gevallen tot een basisniveau. Resterende 

risico's kunnen burgers en hun organisaties zelf verzekeren. Wel meer mogelijkheden om 
bij te verdienen zonder verlies van de uitkering. 

* AOW blijft intact. 
* Meer ruimte voor ondernemersinitiatieven. 

2. Overheid: Terug naar de kerntaken en afslanken 
* Globale besturing in plaats van fijnmazige wetgeving en bemoeienis. 
* Rijkstaken waar mogelijk privatiseren, verzelfstandigen, decentraliseren of afstoten 

-* kerndepartementen ontwikkelen -* naar een kleinere en effectievere overheid. 
* Meer bevoegdheden voor de minister-president. 
* Projectministers aanstellen voor projecten met topprioriteit. 
* Wildgroei in inspraakmogelijkheden aanpakken. 
* Meer directe invloed van de burger op de politiek door de voorkeurstem een groter gewicht 

te geven. 
* Collectieve lastendruk (het totaal aan belastingen en premies door de burgers betaald) 

moet terug naar ten hoogste 50% van het Netto Nationaal Inkomen (het totaal aan 

inkomsten door de burger verdiend) door invoering van een basisstelsel in de sociale 

zekerheid, door vergroting van de doelmatigheid bij de overheid en door ondoelmatige 
subsidies te beperken. 

3.Veiligheid vergroten door een harde criminaliteitsbestrijding 
* Meer middelen voor meer politie op straat. 
* Inschakelen van werkloze burgers als hulpkrachten. 
* Uitbreiding aantal cellen. 
* Meer geld voor openbaar ministerie en rechterlijke macht. 

4. Investeren in de mens 
Minderhedenbeleid: voorwaarden aan migranten 
* Stimulering van integratie door middel van inburgeringscontract inzake het leren van de 

Nederlandse taal, het volgen van onderwijs en het actief deelnemen aan het arbeidsproces. 
Gezondheidszorg: geen volksverzekering 
* Uitsluitend algemene verzekering tegen onverzekerbare risico's; overige risico's individueel 

onderbrengen bij particuliere verzekeraars. Wel een verzekeringsplicht voor een 
basispakket. 
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Onderwijs: accent op kwaliteit boven kwantiteit 
* Betere aansluiting op de arbeidsmarkt. 
* Salariëring onderwijsgevenden optrekken, maar ook verschillen inbouwen. 
* Studietinancieringssysteem veranderen in een door de overheid gegarandeerd leenstelsel 

met verschillende terugbetalingsregelingen. 
* Selectie aan de poort van de universiteit. 

5.Infrastructuur: beter openbaar vervoer en minder auto's 
* Randstad: omvangrijke investeringen in het openbaar vervoer. De auto in deze regio pas 

extra belasten voor het gebruik van de weg als het openbaar vervoer een goed alternatief 

is. 
* Overig Nederland: opheffing van knelpunten. 

6.Milieu: meer guldens naar Oost-Europa 
* 1000 km. ten oosten van Nederland is onze milieugulden aanzienlijk beter in te zetten 

dan in eigen land. 
* Nationale accenten op afvalpreventie, het tegengaan van de verspreiding van gevaarlijke 

stoffen en verontreiniging van grondwater. 

7.Vrede en veiligheid: internationaal actief en nationaal alert 
* Actieve deelname aan internationale vredesoperaties. 
* Adequate defensiekrachten, ook na afschaffing opkomstplicht in 1998. 

8.Europa: gezamenlijk naar buiten treden met respect voor eigen nationale 
identiteit 
* Alleen landen met een stabiele democratie en economie worden toegelaten als lid van 

de EG. 
* Onderwijs, volksgezondheid, cultuurpolitiek en sociale zekerheid blijven het primaat van 

de lidstaten. 

9.Outwikkelingshulp: meer geld voor Oost-Europa 
* 1,5% van het netto nationaal inkomen blijft de norm. 
* Besteding conform de internationale norm voor hulp aan de armste landen. 
* Daarboven meer hulp voor Oost-Europa en meer internationale milieuhulp. 
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