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INVESTEREN IN DE TOEKOMST 

De VVD wil investeren in de toekomst van deze en komende generaties. 

Voortzetting van het huidige kabinetsbeleid maakt dat mogelijk. 

Daarom: doorgaan op de ingeslagen weg. Nederland is op koers. 

Maar er is nog veel te doen. Teveel mensen staan aan de kant. 

Er moet worden gewerkt aan het verder gezondmaken van het huishoudboekje 

van de staat, meer werkgelegenheid en meer lastenverlichting. 

Dit zijn de 10 hoofdpunten van het VVD-beleid voor de komende 4 jaar. 

1. De VVD wil het succesvolle financiële en sociaal-economische kabinetsbeleid 

voortzetten. Geen potverteren, maar investeren. Daarbij wordt uitgegaan van 

2% economische groei. Het financieringstekort van de overheid wordt met 

f 5, 5 miljard verlaagd tot 1%. Voor burgers en bedrijven komt er een lasten-

verlichting van f 7, 5 miljard. En f 6, 5 miljard voor nieuw beleid, zoals 

werk, zorg en volksgezondheid, onderwijs, bestrijding van de misdaad, 

infrastructuur en milieu. De VVD investeert in de kwaliteit van de 

samenleving. 
Een betaalde baan is de* beste vorm van sociale zekerheid. Beter de warmte 

van een baan dan de kilte van een uitkering. Mensen moeten het beste uit 

zichzelf kunnen halen. De werkgelegenheid wordt gestimuleerd door een 

combinatie van loonmatiging, lastenverlichting, scholing en een goed investe-

ringsklimaat. Er worden 20.000 extra doorstroombanen in de sfeer van zorg, 

toezicht en milieu geschapen. Inkomen uit arbeid wordt minder zwaar belast. 

2. De VVD wil een hoogwaardige gezondheidszorg, die voorbereid is op een 

groeiende vraag door de toename van het aantal ouderen. De VVD wil kortere 

wachtlijsten, verbetering van de kwaliteit in de patiëntenzorg en in de 

verpleegtehuizen, zoals vergroting van de privacy. Dit betekent 2% 

volumegroei in de zorg. 



3. De VVD wil onderwijs  dat beter aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. 

Dat betekent een grotere nadruk op exacte, technische en economische vakken. 

De groepsgrootte in de onderbouw van het basisonderwijs wordt verkleind. De 

VVD wil dat het onderwijs de ouders ondersteunt bij de overdracht en het 

aanleren van normen en waarden opdat leerlingen later als verantwoordelijke 

burgers in onze maatschappij kunnen functioneren. 

4. De VVD wil een ouderenbeleid gebaseerd op keuzevrijheid, zelfstandigheid, 

medezeggenschap en een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. De 

VVD garandeert een welvaartsvaste AOW. In uitzonderlijke gevallen is extra 

ondersteuning van de overheid nodig voor de ouderen die moeten rondkomen van 

alleen AOW. Door aanpassingen in de sociale zekerheid wil de VVD aan 50-

plussers die dat kunnen, mogelijkheden bieden op de arbeidsmarkt actief te 

blijven. Hiertoe wordt een aparte belastingfaciliteit gecreëerd. 

5. De VVD wil alle voorrang voor de veiligheid van de burger. Voorkomen van 

misdaad, meer zichtbare aanwezigheid van politie en toezichthouders en 

verbetering van het opsporingsbeleid. Meer centrale aansturing van de politie. 

Investeren in de organisatie en deskundigheid van het openbaar ministerie en 

de rechterlijke macht. Het normbesef in de maatschappij en het 

verantwoordelijkheidsgevoel van de burger krijgen meer aandacht. 

6. De VVD wil investeren in hoogwaardige infrastructuur. Moderne informatie-

netwerken, auto- en spoorwegen en toegankelijke  lucht- en zeehavens zijn voor 

de internationale concurrentiepositie van Nederland en dus voor de 

werkgelegenheid van vitaal belang. De burger moet zich snel en veilig kunnen 

verplaatsen. Maatregelen om de groei van het autogebruik te beperken mogen 

geen verkapte lastenverzwaring zijn. Schiphol gaat niet op slot. 



7. De VVD wil een marktconform milieubeleid: producenten en consumenten 

worden door financiële prikkels aangemoedigd tot milieuvriendelijk gedrag. 

Daar staat tegenover dat strikte handhaving van milieuregels nodig is en dat 

milieucriminaliteit krachtig wordt aangepakt. 

8. De VVD wil een slanke, effectieve en slagvaardige overheid onder 

democratische controle en volgens de beginselen van de rechtsstaat. Het 

bestuur moet zo dicht mogelijk hij de burger staan. Dat betekent dat meer 

rijkstaken aan provincies en gemeenten worden overgedragen. 

9. De VVD wil een vreemdelingenbeleid dat wordt gekenmerkt door de 

bevordering van integratie, de beperking van immigratie en de bestrijding van 

discriminatie. 

10. De VVD is voorstander van verdere Europese integratie en van uitbreiding van 

de Europese Unie naar Midden- en Oost-Europa. Een goede start van de 

Europese muntunie is van groot belang. Dat houdt in dat de criteria van het 

Verdrag van Maastricht en het Stabiliteitspakt strikt worden nageleefd. 

Nederland draagt naar evenredigheid en redelijkheid  bij aan de financiën van 

de Unie. Niet meer. Niet minder. Nederland moet zijn belangen internationaal 

zo effectief mogelijk behartigen. 

Den Haag, 20 oktober 1997 
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